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สารบริษัทจัดการ

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ตราสารเงินเ พื)อการเ ลี *ยงชีพ (KFCASHRMF) ตั *งแต่วันที) 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที) 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพื)อการเลี *ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที) 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 7,158.07 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.2736 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ)มขึ *นร้อยละ 0.12 น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที)เพิ)มขึ *นร้อยละ 0.22 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ไตรมาสที� 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ)มขึ *นประมาณร้อยละ 0.00 ถึง +0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ)มขึ *นมากที)สดุในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั *งแต่ 15 ปีขึ *นไป ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น โดยตลาด
ภายในประเทศยงัคงเผชิญแรงกดดนัจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที)เพิ)มขึ *นเพื)อสนับสนุนการใช้จ่ายภาครัฐในการฟื*นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึงแรงกดดนัจากการปรับตวัเพิ)มขึ *นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ)งปรับตวัเพิ)มขึ *นประมาณ
ร้อยละ 0.00 ถึง +0.40 ในทิศทางที)ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *นเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี
การฟื*นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที)เร่งตวัขึ *นในหลายๆ ประเทศส่งผลให้ธนาคารกลางเริ)มปรับลดมาตราการผ่อนคลายทาง
การเงินและบางแห่งเริ)มส่งสญัญาณในการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ย ทําให้เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี *และทําให้อตัราผลตอบแทน
ปรับตวัเพิ)มขึ *น  

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 1 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี *ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอด
ทั *งปีเพื)อสนับสนุนการฟื*นตัวของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที)มีขนาดใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี *ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกับนโยบายทางการเงิน 
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับตวัเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจยั
สําคญัที)ต้องติดตามคอือตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศตา่งๆ และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 

ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือ 1 ปีขึ *นไปปรับตวัเพิ)มขึ *นร้อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที)อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ)มขึ *นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที)ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ประกาศปรับอตัราดอกเบี *ยระยะสั *นขึ *น 0.25% สู่ระดบั 0.25 – 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสญัญาณว่าอาจจะปรับขึ *นอตัรา
ดอกเบี *ยถึง 0.50% ในการประชมุครั *งต่อไปในเดือนพ.ค. จากตวัเลขการจ้างงานที)แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที)ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้
เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี *และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ)มขึ *น  

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที) 2 ปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี *ยนโยบายที)ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอด
ทั *งปีเพื)อสนับสนุนการฟื*นตัวของเศรษฐกิจซึ)งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื)อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วที)มีการฟื*นตวัที)
ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี *ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื)องมาจากความไม่แน่นอนเกี)ยวกับนโยบายทาง
การเงิน แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน 
ในขณะที)ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ)มขึ *นตามการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ โดย
ปัจจยัสําคญัที)ต้องติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื*นตวัของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที)ยวและบริการ 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ คงมุมมองต่อตลาดตราสารหนี *ที)ระดับ “ค่อนข้างแย่, Slightly bearish” ทั *งนี *มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื*นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที)ทยอยฟื*นตวัได้ตามลําดบั ถึงแม้ว่าคาดการณ์อัตราดอกเบี *ยนโยบายจะยังอยู่ในระดบัตํ)าต่อเนื)องในปี 2565 โดย
อตัราดอกเบี *ยนโยบายของไทยจะสามารถปรับขึ *นได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกั เนื)องจากการฟื*นตวัของไทยช้ากว่ามาก และยงั
ไม่สามารถกลับเข้าสู่ระดบัก่อนเกิด COVID-19 ได้ หากแต่ตลาดพันธบัตรไทยจะยังคงมีแนวโน้มที)จะเผชิญกับความผันผวนมากขึ *น 
สอดคล้องกบัธนาคารกลางสหรัฐฯ ที)ได้เริ)มปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบาย และคาดว่าจะปรับขึ *นต่อเนื)องในอตัราที)เร่งขึ *นและอาจมากถึงกว่า 
8 - 9 ครั *งในปี 2565 อีกทั *งเฟดยงัมีแผนจะลดปริมาณสินทรัพย์ที)ได้ซื *อมาในช่วงทํา QE ก่อนหน้านี * หรือที)เรียกว่า QT ในช่วงระยะเวลา
ถัดจากนี *ไป สําหรับการสู้ รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที)ยังดูรุนแรงและยืดเยื *อ จะยังคงทําให้เกิดปัญหาด้านเงินเฟ้อและยังไม่สามารถ
คลี)คลายได้ในระยะเวลาอนัใกล้นี * โดยในช่วงที)ผ่านมา เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐแบนราบลงสู่ระดบัติดลบเล็กน้อย 
(Inverted Yield curve) ณ ปัจจบุนัพนัธบตัรรุ่นอาย ุ2 ปีปรับตวัขึ *นอย่างรุนแรงสู่ระดบั 2.50% เทียบกบั อาย ุ10 ปี ที)ปรับขึ *นอยู่ในกรอบ  
2.30% - 2.90% สําหรับตลาดตราสารหนี *ภาคเอกชนไทยยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน 
(Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ ที)มีอันดับความน่าเชื)อถือสูง ทําให้กองทุนที)มีการลงทุนในหุ้นกู้ เอกชนจะยังคงได้รับประโยชน์จาก
สดัส่วนการลงทนุนี *เพิ)มเติม ดงันั *นการลงทนุในตราสารหนี * โดยเฉพาะอย่างยิ)งตราสารหนี *ระยะสั *น ถึงระยะกลางคาดว่าจะยงัคงสามารถ
สร้างอตัราผลตอบแทนส่วนเพิ)มได้บ้าง หากเทียบกบัการลงทนุในกองทนุตลาดเงิน แม้จะยงัคงมีความผนัผวนในระดบัสงูตลอดทั *งปี 
 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 7,155,932,499.56  บาท) 7,155,729,457.66       

เงินฝากธนาคาร 1,200,176.17              

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 218,798.54                 

จากการขายหน่วยลงทุน 2,159,077.53              

รวมสินทรัพย์ 7,159,307,509.90       

หนี/ สิน

เจา้หนี/
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,203,162.41              

หนี/ สินอื;น 30,009.33                   

รวมหนี/ สิน 1,233,171.74              
สินทรัพยสุ์ทธิ 7,158,074,338.16       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที;ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที;ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 5,392,707,986.98       

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 227,663,763.31          

บญัชีปรับสมดุล 1,537,702,587.87       
สินทรัพยสุ์ทธิ 7,158,074,338.16       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.2736                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที;จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 539,270,798.6984      

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื;อการเลี/ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 15,251,109.74            

รวมรายได้ 15,251,109.74            

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,649,690.77              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 857,677.36                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,281,056.62              

รวมค่าใชจ่้าย 6,788,424.75              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 8,462,684.99              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 5.20                            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (18,781.10)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที=เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (18,775.90)
การเพิ=มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 8,443,909.09              

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื=อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที= 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อก

หลกัทรัพย์

หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 0.97

                              บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.100000 เมื<อทวงถาม 155,389.80 155,389.80 0.00

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื<อทวงถาม 69,477,989.63 69,477,989.63 0.97

ตัEวเงินคลงั 6.01

                              กระทรวงการคลงั TB22427B 27 เม.ย. 2565 430,000,000.00 429,850,729.80 6.01

พนัธบตัร 93.03

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT225A 0.610000 25 พ.ค. 2565 88,000,000.00 88,011,878.24 1.23

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22407A 7 เม.ย. 2565 77,000,000.00 76,993,893.13 1.08

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22407B 7 เม.ย. 2565 600,000,000.00 599,953,650.00 8.38

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22418A 18 เม.ย. 2565 740,700,000.00 740,534,446.14 10.35

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22421A 21 เม.ย. 2565 532,300,000.00 532,177,528.42 7.44

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22428A 28 เม.ย. 2565 383,000,000.00 382,866,888.35 5.35

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22505A 5 พ.ค. 2565 302,900,000.00 302,778,721.87 4.23

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22512A 12 พ.ค. 2565 50,000,000.00 49,972,494.50 0.70

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22512B 12 พ.ค. 2565 500,000,000.00 499,722,140.00 6.98

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22519A 19 พ.ค. 2565 900,000,000.00 899,432,253.00 12.57

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22526A 26 พ.ค. 2565 592,700,000.00 592,280,534.36 8.28

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22602B 2 มิ.ย. 2565 275,500,000.00 275,301,254.30 3.85

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22609A 9 มิ.ย. 2565 300,000,000.00 299,733,690.00 4.19

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22616A 16 มิ.ย. 2565 200,000,000.00 199,794,076.00 2.79

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22623A 23 มิ.ย. 2565 657,500,000.00 656,753,277.25 9.18

                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22630A 30 มิ.ย. 2565 460,500,000.00 459,938,622.87 6.43

7,155,729,457.66 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื<อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 7,157,148,432.37 99.99

     พนัธบตัรรัฐบาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 429,850,729.80 6.01

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 6,656,432,125.79 92.99

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 155,415.28 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,200,671.69 0.02

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 69,509,489.81 0.97

อนืๆ 925,905.79 0.01

     ลูกหนี 2,159,077.53 0.03

     เจา้หนี (30,009.33) (0.00)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (1,203,162.41) (0.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  7,158,074,338.16 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพอืการเลยีงชีพ

รายงานสรุปเงนิลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 7,086,282,855.59 99.00

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 0.00 0.00

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สัดส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทบีริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั  15  %
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มนีาคม 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มลูค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตวัเงินคลงั บมจ.ธ.ซีไอเอม็บี ไทย บมจ.ธ.ซีไอเอม็บี ไทย 27 เมษายน 2565 430,000,000.00 429,850,729.80

2  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 เมษายน 2565 77,000,000.00 76,993,893.13

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 เมษายน 2565 600,000,000.00 599,953,650.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 18 เมษายน 2565 740,700,000.00 740,534,446.14

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 21 เมษายน 2565 532,300,000.00 532,177,528.42

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 28 เมษายน 2565 383,000,000.00 382,866,888.35

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 5 พฤษภาคม 2565 302,900,000.00 302,778,721.87

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 12 พฤษภาคม 2565 50,000,000.00 49,972,494.50

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 12 พฤษภาคม 2565 500,000,000.00 499,722,140.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 19 พฤษภาคม 2565 900,000,000.00 899,432,253.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 25 พฤษภาคม 2565 88,000,000.00 88,198,655.60

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 26 พฤษภาคม 2565 592,700,000.00 592,280,534.36

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 มิถุนายน 2565 275,500,000.00 275,301,254.30
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มนีาคม 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มลูค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 9 มิถุนายน 2565 300,000,000.00 299,733,690.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 16 มิถุนายน 2565 200,000,000.00 199,794,076.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มิถุนายน 2565 657,500,000.00 656,753,277.25

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 30 มิถุนายน 2565 460,500,000.00 459,938,622.87

3  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมือทวงถาม AAA 69,477,989.63 69,509,489.81

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 155,389.80 155,415.28
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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)   3,649.69 0.1070

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 857.68 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,281.06 0.0669

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 6,788.43 0.1990

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีตราสารเงนิเพ ื�อการเลี�ยงช ีพ 

 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี� 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ�ม  

โครงการ  

(29 ตุลาคม 2547) 

KFCASHRMF 0.05% 0.05% 0.12% 0.20% 0.48% 0.65% 1.16% 1.64% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 0.11% 0.11% 0.22% 0.43% 0.79% 1.04% 1.47% 1.77% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.07% 0.11% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ อตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจาํ 1 ปี เฉลี@ยประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ลา้นบาท ของ 

   ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ 
 **   ผลตอบแทนที@มีอายเุกินหนึ@งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี@ยงจากการลงทนุ 

ซึ@งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จาํนวน 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที� 31 มีนาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื�อการเลี�ยงชีพ ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื�อการเลี6ยงชีพ ใช้บริการบุคคลอื�น  ๆ(soft commission) 

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1.   ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
2.   ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
3.   ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
4.   ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั�นแนล แอสโซซิเอชั�น  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
5.   ธนาคารโซซิเยเต ้เจเนราล ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
6.   ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
7.   ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
8.   ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
9.   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
10. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
11. ธนาคารซิตี�แบงค ์ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
12. ธนาคารดอยช์แบงก ์เอจี, สาขาประเทศไทย ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
14. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
15. ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
16. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั มหาชน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
18. ธนาคารออมสิน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

 (3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 
1. นางสาวพรทิพา   หนึ�งนํ�าใจ 
2. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.88%  
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