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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี )เพื*อการออม  
(KFUSSSF) ตั )งแต่วนัที* 14 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที* 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี )เพื*อการออม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที* 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 20.55 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 4.3603 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั )งแต่จดัตั )งกองทุน ลดลงร้อยละ 56.40 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที*ลดลงร้อยละ 5.54  

ภาวะการลงทนุในช่วงที*ผ่านมา 

ในรอบปีที*ผ่านมา กองทนุ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงกว่า 56% โดยตลาดสหรัฐฯ 
เจอกับความผันผวนและแรงกดดนัจากอัตราเงินเฟ้อที*ปรับตัวสูงขึ )นต่อเนื*อง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จําเป็นต้องดําเนิน
นโยบายการเงินที*เข้มงวดขึ )น โดยได้มีการปรับอัตราดอกเบี )ยขึ )นอย่างรวดเร็วและมากกว่าที*ตลาดคาดการณ์ โดยสิ )นปีอาจเห็นอตัรา
ดอกเบี )ยนโยบายของสหรัฐฯ ขึ )นไปอยู่ในระดบั 4% ด้านอตัราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เองยงัอยู่ในระดบัสงูจากราคาพลงังานและราคาอาหารที*
เพิ*มขึ )นหลงัออกมาตรการควํ*าบาตรรัสเซีย ประกอบกบัปัญหา supply chain disruption ที*ยงัคงอยู่ นอกจากนี ) ตลาดแรงงานที*แข็งแกร่ง
และราคาที*พกัอาศยัที*สงูขึ )นยงัส่งผลกดดนัอตัราเงินเฟ้อให้คงอยู่ในระดบัสงู ทั )งนี ) Fed ส่งสญัญาณว่าพร้อมจะขึ )นดอกเบี )ยต่อเนื*องเพื*อ
ควบคุมอตัราเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกันก็เตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอตวัและเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ นอกจากนี ) Fed 
ยงัได้มีการเริ*มการทํา QT (Quantitative Tapering) ในเดือนมิถนุายน ซึ*งจะทําให้สภาพคล่องในตลาดลดลง โดยกองทุนหลกัเน้นลงทนุ
ในหุ้นการเติบโตสงู ซึ*งอตัราดอกเบี )ยที*สงูขึ )นได้ส่งผลกดดนัต่อหุ้นกลุ่มดงักล่าวเนื*องจากมีการกู้ยืมสงูเพื*อมาลงทุนและขยายการเติบโต
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ตลาดจบัตามองสญัญาณการชะลอตวัของอตัราเงินเฟ้อ ซึ*งจะเป็นแรงส่งให้หุ้นสหรัฐฯ ทยอยฟื)นตวัได้ 
ณ สิ )นเดือนสิงหาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้ นหมวดเทคโนโลยี 32.20% หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 25.10% หมวด 
Healthcare 21.90% และหมวด Communication services 7.00% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทนุในตลาดสหรัฐฯ อาจยงัคงมีความผนัผวนต่อเนื*องจากแรงกดดนัด้านอตัราเงนิเฟ้อที*ยงัอยู่ในระดบัสงู อีกทั )งการดําเนินนโยบาย
การเงินที*เข้มงวดขึ )นของ Fed โดย Fed ส่งสญัญาณการขึ )นดอกเบี )ยนโยบายต่อเนื*อง ซึ*งจะกดดนัหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี ) นกัลงทุน
ยังเพิ*มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตัวและตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังออกมาแข็งแกร่ง จะเป็นแรงส่งให้กับตลาดสหรัฐฯ ได้ นอกจากนี ) การที*ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื*อง ทําให้ 
valuations ของหุ้นกลุ่ม growth กลบัมาดูน่าสนใจอีกครั )ง ทั )งนี ) ในระยะยาว กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที*ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มการ
เติบโตสงู อย่างในหมวดเทคโนโลยี เนื*องจากหุ้นหมวดดงักล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและในหลายธุรกิจมากขึ )น 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีเูอสอคิวติีเ้พือ่การออม 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีูเอสอิควติี้เพื่อการออม (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่14 ตุลาคม 2564 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2565 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 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 ตุลาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 779,287.29 3.79

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 779,287.29 3.79

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 20,783,192.53 101.14

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 20,783,192.53 101.14

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (963,852.35)  (4.69)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (55,229.85)  (0.27)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (513,874.55)  (2.50)

             Rate AA-  (394,747.95)  (1.92)

อนืๆ  (48,929.72)  (0.24)

     ลูกหนี 31,400.00 0.15

     เจา้หนี  (2,967.02)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (77,362.70)  (0.38)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 20,549,697.75 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีเพอืการออม

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 3,123,761.10  (0.7797) 7 ต.ค. 2565  (160,219.72)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 1,349,646.00  (0.4123) 7 ต.ค. 2565  (84,730.20)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 4,829,256.60  (0.7290) 13 ม.ค. 2566  (149,798.03)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,395,778.00 0.1869 7 ต.ค. 2565 38,414.16

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 582,432.00  (0.1043) 7 ต.ค. 2565  (21,436.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 692,474.00 0.1198 7 ต.ค. 2565 24,619.92

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 831,910.00  (0.1708) 4 พ.ย. 2565  (35,094.16)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 5,062,041.00  (1.1909) 25 พ.ย. 2565  (244,727.21)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 680,523.00  (0.1786) 7 ต.ค. 2565  (36,695.82)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 898,650.00  (0.2127) 4 พ.ย. 2565  (43,712.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 584,544.00  (0.0904) 4 พ.ย. 2565  (18,568.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 607,495.00  (0.1621) 4 พ.ย. 2565  (33,311.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,124,300.50  (0.6976) 16 ธ.ค. 2565  (143,363.30)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 775,588.00  (0.2673) 7 ต.ค. 2565  (54,923.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 803,726.00 0.1303 7 ต.ค. 2565 26,785.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 732,600.00  (0.1045) 4 พ.ย. 2565  (21,465.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 904,575.00 0.1849 4 พ.ย. 2565 38,006.25

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 635,616.00  (0.2095) 4 พ.ย. 2565  (43,042.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 732,520.00 0.1048 4 พ.ย. 2565 21,545.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 651,258.00  (0.1333) 4 พ.ย. 2565  (27,400.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 671,450.40 0.0351 4 พ.ย. 2565 7,208.10

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 605,195.20  (0.0095) 4 พ.ย. 2565  (1,943.20)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีเพอืการออม

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา 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) 140.23                  0.8025               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 5.61                      0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 28.05                    0.1605               

คา่ที5ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00 0.3434

คา่ใช้จ่ายอื5น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 233.89               1.3385            

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื5นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที5เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที5นี T หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Tงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Tสินทั Tงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที5คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�เพื�อการออม

ตั *งแต่วันที� 14 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีเ้พื่อการออม 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 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 

(14 ตุลาคม 2564) 

KFUSSSF -51.79% 2.81% -37.15% N/A N/A N/A N/A -56.40% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -14.01% 1.81% -9.56% N/A N/A N/A N/A -5.54% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 58.08% 45.13% 55.32% N/A N/A N/A N/A 53.10% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 24.71% 24.26% 25.99% N/A N/A N/A N/A 23.00% 

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

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 Baille Gifford US Equity Growth Fund 3 3 5 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีเพ่ือการออม ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

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 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.80% 
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(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/09/2022) 
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