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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ตราสารเงิน (KFCASH) ตั /งแต่วนัที1 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที1 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี / 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที1 30 มิถนุายน 2565 ซึ1งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี / 
- KFCASH-A จํานวน 13,629.32 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.3681 บาท  
- KFCASHSSF จํานวน 162.16 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.3680 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFCASH-A เพิ1มขึ /นร้อยละ 0.11 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที1เพิ1มขึ /นร้อยละ 0.19 

- KFCASHSSF เพิ1มขึ /นร้อยละ 0.11 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที1เพิ1มขึ /นร้อยละ 0.19 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ไตรมาสที� 1 ปี 2565 อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายคุงเหลือ 1 ปีขึ /นไปปรับตวัเพิ1มขึ /นร้อยละ 0.25 ถึง 0.65 ในขณะที1
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปีทรงตวั ส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ1มขึ /น
อย่างมีนยัสําคญั โดยมีแรงกดดนัหลกัมาจากการปรับตวัเพิ1มขึ /นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หลงัจากที1 Fed ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี /ยระยะสั /นขึ /น 0.25% สู่ระดับ 0.25 – 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับอัตราดอกเบี /ยขึ /นถึง 
0.50% ในการประชมุครั /งต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตวัเลขการจ้างงานที1แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อที1ยงัคงอยู่ในระดบัสงู ทําให้เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี /และอตัราผลตอบแทนปรับตวัเพิ1มขึ /น  

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอตัราดอกเบี /ยนโยบายที1ระดบัร้อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทั /งปีเพื1อ
สนบัสนุนการฟื/นตวัของเศรษฐกิจซึ1งคาดว่าจะขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื1อเทียบกับตลาดพฒันาแล้วที1มีการฟื/นตวัที1ชดัเจนกว่า 
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี /ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื1องมาจากความไม่แน่นอนเกี1ยวกบันโยบายทางการเงิน แนวโน้ม
อตัราเงินเฟ้อ กระแสของเงินทนุไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที1ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้มปรับเพิ1มขึ /นตามการฟื/นตวัของเศรษฐกิจ โดยปัจจยัสําคญัที1ต้อง
ติดตามคือแนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื/นตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที1ยวและบริการ 

ไตรมาสที� 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ1มขึ /นร้อยละ 0.10 ถึง 0.90 นําโดยอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลอายุคงเหลือตั /งแต่ 1 ปีขึ /นไป สะท้อนถึงความคาดหวงัของตลาดเกี1ยวกับทิศทางของอตัราดอกเบี /ยนโยบายหลงัจากที1
อตัราเงินเฟ้อภายในประเทศยงัคงเร่งตวัขึ /นอย่างต่อเนื1องในไตรมาสที1 2 และการฟื/นตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที1ดีขึ /น นอกจากนี /อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยยงัถกูขบัเคลื1อนโดยการเคลื1อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯซึ1งปรับตวัเพิ1มขึ /น
ร้อยละ 0.50 ถึง 1.20  หลงัจากที1 Fed มีการใช้นโยบายทางการเงินที1เข้มงวดมากขึ /นในการสกัดเงินเฟ้อที1เพิ1มขึ /นสู่ระดบัสงูที1สดุในรอบ 
40 ปี 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที1ธปท.จะปรับขึ /นอตัราดอกเบี /ยนโยบาย 1-3 ครั /งในระยะเวลาที1
เหลือของปี ภายหลงัจากที1คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบใุนการประชมุเมื1อเดือนมิถนุายนว่าอตัราเงินเฟ้อที1มีแนวโน้มอยู่ใน
ระดบัสงู อปุสงค์ในประเทศที1ฟื/นตวั และแรงส่งจากการกลบัมาของนกัท่องเที1ยวตา่งชาตทํิาให้ความจําเป็นในการดําเนินนโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี /ไทยจะยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนอนัเนื1องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี1ยวกบันโยบายทางการเงนิทั /งในและนอกประเทศ โดยมีปัจจยัสําคญัที1ต้องตดิตามได้แก ่แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อ การฟื/น
ตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที1ยวและบริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึง
สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยเูครน ในขณะที1ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงมีแนวโน้ม
ปรับเพิ1มขึ /นตามการฟื/นตวัของเศรษฐกิจ 
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แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี /ที1ระดับ “ค่อนข้างแย่ (Slightly bearish)” ทั /งนี /มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื/นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยที1ทยอยฟื/นตวัได้ตามลําดบั ทําให้ในการประชมุกนง.ครั /งล่าสดุถึงแม้ว่าจะมติให้คงอตัราดอกเบี /ยนโยบายไว้ที1 0.50%  
แต่เป็นการคงอตัราดอกเบี /ยท่ามกลางคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการ 3 ใน 7 ราย ลงคะแนนสนบัสนนุให้มีการขึ /นอตัรา
ดอกเบี /ยนโยบายเป็น 0.75% จากอัตราเงินเฟ้อทั1วไปมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ /นต่อเนื1อง สืบเนื1องจากราคานํ /ามันที1สูงขึ /นและการส่งผ่าน
ต้นทุนที1เพิ1มขึ /น นอกจากนี /ตลาดพนัธบตัรไทยจะยงัคงมีแนวโน้มที1จะเผชิญกบัความผนัผวนมากขึ /น จากการที1 Fed ยงัคงส่งสญัญาณ
ถึงความจําเป็นที1จะต้องปรับขึ /นดอกเบี /ยนโยบายรวดเร็วและในอัตราที1เพิ1มขึ /นในช่วงเวลาที1เหลือของปี 2565 แม้ว่าความเคลื1อนไหว
เหล่านี /จะถกูคาดการณ์โดยนกัลงทนุในวงกว้าง แต่การปรับตวัเพิ1มขึ /นของอตัราเงินเฟ้อและความตงึตวัของตลาดแรงงานยงัคงเป็นปัจจยั
กดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับตัวผันผวนอย่างรุนแรงในกรอบร้อยละ  
2.75 – 3.50 สําหรับตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกัน ถึงแม้ว่า credit spread ยังคงมีทิศทางแคบลงได้
เล็กน้อยตามการฟื/นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากแต่อัตราผลตอบแทนก็ได้ปรับขึ /นสอดคล้องไปกับ
พนัธบตัรรัฐบาลสําหรับรุ่นอายเุกินกว่า 3 เดือนขึ /นไป ดงันั /นการลงทนุในตราสารหนี / โดยเฉพาะอย่างยิ1งตราสารหนี /ระยะสั /น ถึงระยะกลาง
คาดว่าจะยงัคงต้องเผชิญความผนัผวนอย่างมาก หากเทียบกบัการลงทนุในกองทนุตลาดเงิน 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั /งนี / บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที1เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 14,150,015,165.69  บาท) 14,150,411,399.76      
เงินฝากธนาคาร 213,802,870.91           
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 517,289.78                  
จากการขายหน่วยลงทุน 58,798,283.63             

รวมสินทรัพย์ 14,423,529,844.08      
หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 629,627,745.60           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,285,825.61               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,593.46                    
หน้ีสินอ่ืน 65,047.71                    
รวมหน้ีสิน 632,056,212.38           
สินทรัพยสุ์ทธิ 13,791,473,631.70      

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10,316,678,522.35      
ก าไรสะสม 2,814,640,493.54        
บญัชีปรับสมดุล 660,154,615.81           
สินทรัพยสุ์ทธิ 13,791,473,631.70      

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 13,629,318,558.12      
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 1,019,537,797.7205    
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.3681                       

ชนิดเพ่ือการออม
สินทรัพยสุ์ทธิ 162,155,073.58           
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 12,130,054.5142         
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.3680                       

 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 26,299,225.40          

รวมรายได้ 26,299,225.40          
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,708,679.26            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,576,539.51            
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,192,924.53            

รวมค่าใชจ่้าย 12,478,143.30          
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 13,821,082.10          

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 54,287.80                 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (43,790.52)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 10,497.28                 

หกั ภาษีเงินได้  (94,500.19)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 13,737,079.19          

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า 13,571,259.19          
ชนิดเพ่ือการออม 165,820.00               
รวม 13,737,079.19          

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 6.71
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 340,795.81 340,795.81 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 949,263,256.98 949,263,256.98 6.71
ตัว๋เงินคลงั 6.95
                              กระทรวงการคลงั TB22706A 6 ก.ค. 2565 759,000,000.00 758,973,746.19 5.36
                              กระทรวงการคลงั TB22720A 20 ก.ค. 2565 175,000,000.00 174,975,407.25 1.24
                              กระทรวงการคลงั TB22803A 3 ส.ค. 2565 50,000,000.00 49,985,538.50 0.35
พนัธบตัร 86.32
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22707A 7 ก.ค. 2565 1,477,000,000.00 1,476,934,450.74 10.44
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22707B 7 ก.ค. 2565 1,479,000,000.00 1,478,891,811.15 10.45
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22714A 14 ก.ค. 2565 1,500,000,000.00 1,499,857,110.00 10.60
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22721A 21 ก.ค. 2565 500,000,000.00 499,880,850.00 3.53
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22801A 1 ส.ค. 2565 1,100,000,000.00 1,099,750,146.00 7.77
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804A 4 ส.ค. 2565 1,259,000,000.00 1,258,589,666.72 8.89
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804B 4 ส.ค. 2565 500,000,000.00 499,786,310.00 3.53
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22811A 11 ส.ค. 2565 540,000,000.00 539,721,117.00 3.81
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22818A 18 ส.ค. 2565 500,000,000.00 499,691,150.00 3.53
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22901B 1 ก.ย. 2565 500,000,000.00 499,728,365.00 3.53
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22908A 8 ก.ย. 2565 1,090,000,000.00 1,089,449,081.30 7.70
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22915A 15 ก.ย. 2565 400,000,000.00 399,442,752.00 2.82
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22922A 22 ก.ย. 2565 1,076,000,000.00 1,075,364,213.12 7.60
                              ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22929A 29 ก.ย. 2565 300,000,000.00 299,785,632.00 2.12

14,150,411,399.76 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 14,364,731,560.45 104.15

     พนัธบตัรรัฐบาลและตวัเงินคลงั

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 983,934,691.94 7.13

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 12,216,872,655.03 88.58

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 340,804.21 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 213,805,366.93 1.55

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 949,778,042.34 6.89

อนืๆ  (573,257,928.75)  (4.15)

     ลูกหนี 485,798,283.63 3.52

     เจา้หนี  (1,056,770,386.77)  (7.65)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,285,825.61)  (0.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,791,473,631.70 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 13,200,807,346.97 95.72

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

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

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกว่า investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สดัส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทีบริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 %
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มถิุนายน 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  ตวัเงินคลงั ธ.ซิตีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ ธ.ซิตีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 6 กรกฏาคม 2565 AA 759,000,000.00 758,973,746.19

  บมจ.ธ.กรุงเทพ บมจ.ธ.กรุงเทพ 3 สิงหาคม 2565 AA 50,000,000.00 49,985,538.50

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 กรกฏาคม 2565 AA 175,000,000.00 174,975,407.25

2  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 กรกฏาคม 2565 1,477,000,000.00 1,476,934,450.74

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 กรกฏาคม 2565 1,479,000,000.00 1,478,891,811.15

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 14 กรกฏาคม 2565 1,500,000,000.00 1,499,857,110.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 21 กรกฏาคม 2565 500,000,000.00 499,880,850.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 1 สิงหาคม 2565 1,100,000,000.00 1,099,750,146.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 4 สิงหาคม 2565 1,259,000,000.00 1,258,589,666.72

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 4 สิงหาคม 2565 500,000,000.00 499,786,310.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 11 สิงหาคม 2565 540,000,000.00 539,721,117.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 18 สิงหาคม 2565 500,000,000.00 499,691,150.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 1 กนัยายน 2565 500,000,000.00 499,728,365.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 8 กนัยายน 2565 1,090,000,000.00 1,089,449,081.30
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มถิุนายน 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหนา้ตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 15 กนัยายน 2565 400,000,000.00 399,442,752.00

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 กนัยายน 2565 1,076,000,000.00 1,075,364,213.12

  ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 29 กนัยายน 2565 300,000,000.00 299,785,632.00

3  เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมอืทวงถาม AAA 949,263,256.98 949,778,042.34

  บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมือทวงถาม A 340,795.81 340,804.21
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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) 6,708.68 0.1070

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  1,576.54 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 4,192.92 0.0669

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 12,478.14 0.1990

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 30 มิถุนายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงนิ 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 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 

(4 มีนาคม 2547) 

KFCASH-A 0.11% 0.06% 0.11% 0.23% 0.40% 0.60% 1.09% 1.60% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.19% 0.10% 0.19% 0.38% 0.58% 0.81% 1.23% 1.70% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.04% 0.07% 0.11% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 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 

(1 เมษายน 2563) 

KFCASHSSF 0.11% 0.06% 0.11% 0.23% N/A N/A N/A 0.20% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.19% 0.10% 0.19% 0.38% N/A N/A N/A 0.38% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% N/A N/A N/A 0.00% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% N/A N/A N/A 0.00% 

หมายเหตุ:    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ 

1. อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี สดัส่วน 45%

2. ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 1 เดือน สดัส่วน 55%

*เร่ิมใชด้ชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานใหม่หลงัหกัภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2562

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน  
และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 1. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั

2. 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) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ (soft commission)

บริษทัท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
2. ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
4. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
5. ธนาคารโซซิเยเต ้เจเนราล ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
6. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
7. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
8. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
9. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
10. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
11. ธนาคารซิต้ีแบงค์ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
12. ธนาคารดอยช์แบงก ์เอจี, สาขาประเทศไทย ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
14. ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
15. ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
16. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั มหาชน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
18. ธนาคารออมสิน ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
19. ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
1. นางสาวพรทิพา หน่ึงน ้าใจ 
2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 29.36% 

16

http://www.krungsriasset.com/



