
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

 

กองทุนเป�ดกรุงศรโีกลบอลแบรนดอิควิตี้ป�นผลเพ่ือการออม 

Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF

รายงานประจําครึ่งป3แรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต;วนัท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 กนัยายน 2565 

 กองทุนรวม KFGBRANSSF 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

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 ถนนเพลินจติ 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 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี $ปันผลเพื�อการออม    

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดําเนินงาน 12 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา 

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
 
 
 

 

 

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
แบรนด์อิควิตี ,ปันผลเพื-อการออม (KFGBRANSSF) ตั ,งแต่วนัที- 1 เมษายน 2565 ถึงวนัที- 30 กันยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
มีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี ,ปันผลเพื-อการออม มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที- 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 1,072.85 ล้านบาท 
คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5011 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 18.29 ลดลง
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที-ลดลงร้อยละ 10.90 

ภาวะการลงทนุในช่วงที-ผ่านมา 

ในรอบครึ-งปีที-ผ่านมา กองทนุ Morgan Stanley Global Brands Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 17.28% ตามการปรับฐาน
ของตลาดทนุทั-วโลกจากสถานการณ์การฟื,นตวัของเศรษฐกจิโลกที-ดีกว่าที-คาด ปัญหา Supply- shortage รวมทั ,งสงครามระหว่างรัสเซยี
และยูเครน ทําให้อัตราเงินเฟ้อทั-วโลกปรับตวัเพิ-มสูงขึ ,น ซึ-งกดดนัให้ธนาคารกลางหลักหลายแห่งทั-วโลก นําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) จําเป็นต้องมีท่าทีที-เข้มงวด (Hawkish) ต่อการใช้นโยบายการเงินเพิ-มขึ ,นอย่างมาก เพื-อควบคมุเงินเฟ้อ โดยมีการปรับขึ ,นดอกเบี ,ย
นโยบายอย่างรวดเร็ว รวมทั ,งประกาศแผนยุติการใช้นโยบาย QE (Quantitative Easing) และมาใช้นโยบาย QT (Quantitative 
tightening) แทน ซึ-งส่งผลให้ตลาดมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย นําไปสู่การขายทํากําไรในหุ้นออกมา อย่างไรก็ตามสําหรับ
กองทนุหลกั ผู้จดัการกองทนุยงัคงเน้นลงทนุในหุ้นที-มีพื ,นฐานดีในระยะยาว โดยมองความผนัผวนในระยะสั ,นเป็นโอกาสในการสะสม 

ณ สิ ,นเดือนสิงหาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Information Technology 32.99% หมวดConsumer staples 
27.17% หมวด Healthcare 22.48% และ หมวดIndustrials 6.62% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ทีมผู้จัดการกองทุนหลักเชื-อว่า ในระยะถัดไปกําไรของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะได้รับแรงกดดนัจากการใช้นโยบายการเงินแบบ
เข้มงวดของธนาคารกลางหลกัทั-วโลก (ลด Demand)  รวมทั ,งปัญหา Supply shortage ได้รับการแก้ไข (เพิ-ม Supply) ดงันั ,นการลงทนุ
ในระยะถดัไปจึงต้องเลือกลงทุนในหุ้นที-มีความสามารถในการแข่งขนั มี Brand ที-แข็งแกร่ง และมี Barrier to entry โดยผู้จดัการกองทุน
หลกัมีมมุมองเป็นบวกต่อหุ้นในพอร์ตการลงทนุ ณ ปัจจบุนั จากการที-บริษัทในพอร์ตการลงทนุมีระดบั Recurring revenues ในสดัส่วน
ที-สูง มีความสามารถในการตั ,งราคาสินค้า และสามารถรักษาระดับอัตรากําไรได้ ซึ-งทําให้ผลกําไรของบริษัทในกลุ่มที-ลงทุนโดย
เปรียบเทียบแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื-นในตลาด  

ในมุมมองของบริษัทฯยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกองทุนหลัก เนื-องจากมีธุรกิจที-แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุน รวมทั ,ง
การเลือกธุรกิจลงทนุของทีมผู้จดัการกองทนุหลกัยงัมีลกัษณะที-ค่อนข้าง Defensive ซึ-งเหมาะสมสําหรับสถานการณ์ในปัจจบุนัที-มคีวาม
ไม่แน่นอนสงู 

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 1,288,200,923.66  บาท) 1,108,220,246.77     
เงินฝากธนาคาร 10,085,127.31          
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 4,099,430.72            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 12,484.96                 
จากการขายเงินลงทุน 11,226,614.26          
จากการขายหน่วยลงทุน 584,501.00               

รวมสินทรัพย์ 1,134,228,405.02     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 60,333,184.42          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 158,307.52               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 854,157.26               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,872.74                   
หน้ีสินอ่ืน 28,990.18                 
รวมหน้ีสิน 61,376,512.12          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,072,851,892.90     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,021,655,451.22     
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (183,286,896.74)
บญัชีปรับสมดุล 234,483,338.42        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,072,851,892.90     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.5011                    
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 102,165,544.5602    

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิต้ีปันผลเพ่ือการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กนัยายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 27,882.99                 
  รายไดเ้งินปันผล 4,841,529.46            

รวมรายได้ 4,869,412.45            
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,080,396.16            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 188,326.01               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 941,629.91               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 27,652.34                 

รวมค่าใชจ่้าย 5,238,004.42            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (368,591.97)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (2,686,182.24)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (236,759,125.90)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (60,856,696.99)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 66,454,689.59          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (233,847,315.54)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (234,215,907.51)

หกั ภาษีเงินได้  (4,182.44)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (234,220,089.95)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิต้ีปันผลเพ่ือการออม
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 0.91
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 10,047,954.64 10,047,954.64 0.91
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 99.09
                              Morgan Stanley Investment Funds - 
                              Global Brands Fund, Class ZX

MORGBZXLX 1,278,152,969.02 1,098,172,292.13 99.09

                              จ  านวน 264,110.370000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  110.1400 USD
                              รวมเป็นเงิน 29,089,115.60 USD

1,108,220,246.77 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอิ์ควิต้ีปันผลเพ่ือการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กนัยายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 20,145,566.91 1.88

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 10,085,945.07 0.94

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 10,059,621.84 0.94

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,098,172,292.13 102.36

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,098,172,292.13 102.36

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (56,233,753.70)  (5.24)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (553,715.40)  (0.05)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (29,597,018.67)  (2.76)

             Rate AA-  (26,083,019.63)  (2.43)

อนืๆ 10,767,787.56 1.00

     ลูกหนี 11,811,115.26 1.10

     เจา้หนี  (189,170.44)  (0.02)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (854,157.26)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,072,851,892.90 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีปันผลเพอืการออม

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 217,073,024.00  (1.6507) 7 ต.ค. 2565  (17,710,081.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 269,444,777.40  (0.7804) 16 ธ.ค. 2565  (8,372,938.03)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 43,496,773.80  (0.0122) 7 ต.ค. 2565  (130,769.99)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 48,772,932.00 0.1131 4 พ.ย. 2565 1,213,148.12

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 273,105,300.20  (1.2261) 4 พ.ย. 2565  (13,154,205.30)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 44,229,516.00  (0.1418) 7 ต.ค. 2565  (1,521,495.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 50,622,150.00  (0.2180) 4 พ.ย. 2565  (2,338,622.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 47,664,396.00  (0.2161) 4 พ.ย. 2565  (2,318,511.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 245,716,080.00  (1.0576) 25 พ.ย. 2565  (11,346,562.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 44,472,522.00 0.1194 7 ต.ค. 2565 1,281,084.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 48,904,970.40 0.1496 7 ต.ค. 2565 1,605,198.60

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 47,070,171.00  (0.3206) 7 ต.ค. 2565  (3,439,998.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวติีปันผลเพอืการออม

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 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) 4,080.40               0.6955               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 188.33                  0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 941.63                  0.1605               

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 27.65 0.0047

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 5,238.01            0.8928            

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี�ปันผลเพื�อการออม

ตั *งแต่วันที� 1 เมษายน 2565 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อคิวิตี �ปันผลเพื�อการออม 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด 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 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(30 เมษายน 2563) 

KFGBRANSSF -24.92% -6.92% -18.29% -18.04% N/A N/A N/A 2.40% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -15.69% 0.41% -10.90% -10.38% N/A N/A N/A 14.54% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 21.47% 20.84% 22.33% 19.73% N/A N/A N/A 16.30% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 21.22% 20.99% 22.15% 19.60% N/A N/A N/A 16.80% 

หมายเหตุ :   *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World NETR USD ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีPยนเพืPอ
เทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีPคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีPมีอายเุกินหนึPงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

 
 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 เมษายน 2565 ถึงวันที� 30 กันยายน 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนดอ์ิควิตี�ปันผลเพื�อการออม ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

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) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 กันยายน 2565 

1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธิJ พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิJ  อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา  เท่ากับ 0.00 
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 30/09/2022)
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