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

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :  

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFGMIL-A)   

 
2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :  

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)   

 
3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป;นผล :  

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี-ป;นผล (KFGMIL-D)   

(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี) 
 

 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี 

Krungsri Global Millennials Equity Fund 

รายงานประจําครึ่งปPแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565 

 กองทุนรวม   KFGMIL 

 

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 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี $  

 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 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
มิลเลนเนียลอิควิตี , (KFGMIL) ตั ,งแต่วนัที4 29 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที4 31 มีนาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี , มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 1,178.33 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.2618 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั ,งแต่จดัตั ,งกองทุน ลดลงร้อยละ 17.38 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 9.46  

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในครึ4งปีที4ผ่านมา กองทุนหลกั Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio ที4เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ 
ทั4วโลกที4ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของประชนการกลุ่ม Millennials ที4เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง 2542 ปรับตัวลง
ประมาณ 17.5%  โดยหุ้นกลุ่ม growth ได้รับแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที4เร่งตัวสงูขึ ,น จากปัจจยัด้าน supply chain disruption และ
ราคากลุ่มพลงังาน เช่น นํ ,ามนัที4ปรับตวัขึ ,นอย่างรวดเร็ว ทั ,งจากการฟื,นตวัของเศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดของเชื ,อไวรัส Covid-19 และ
สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงต้นปี 2565 ทําให้เฟดมีการส่งสญัญาณปรับขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยนโยบาย และ
อาจดําเนินนโยบายการเงินอื4นที4เข้มงวดเพิ4มเติม ซึ4งตลาดมีมุมมองการปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยนโยบายของเฟดอยู่ที4ประมาณ 5 ครั ,ง
ในปี 2565 และอาจมีการทํา Quantitative tightening (QT) ร่วมด้วย ซึ4งในช่วงดงักล่าวตลาดสหรัฐฯ มีความผนัผวนสงูโดยเฉพาะหุ้นที4มี
การเติบโตสงู ประกอบกับโครงการ Build Back Better ที4ล่าช้าออกไปส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลงังานทางเลือก โดยเฉพาะพลงังานลม และ
พลงังานแสงอาทิตย์ ที4ได้ผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายดงักล่าว 

ณ สิ ,นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้ นหมวดบริการสื4อสาร 33.6% หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 26.5% หมวด
เทคโนโลยี 18.6% และหมวดสาธารณปูโภค 5.1% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในตลาดอเมริกาเหนือ 57.9% และยโุรป 19.3% เป็นต้น  

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที4ดีต่อการลงทุนในหุ้นที4มีการปรับตัวให้เข้ากับ life style ของคนหลังการเกิด Covid-19 ว่าจะเข้าสู่สังคม 
online มากขึ ,น รวมไปถึงหุ้นที4เกี4ยวกับพลังงานสะอาดและสิ4งแวดล้อม เนื4องจากปัจจุบันนโยบายเกี4ยวกับการรักษาสิ4งแวดล้อมและ
พลงังานสะอาดได้รับแรงส่งจากการสนบัสนุนของหลายรัฐบาลสหรัฐฯ ยุโรป ญี4ปุ่ น และจีน อีกทั ,งนกัลงทุนและผู้บริโภคในปัจจุบนัก็ได้
หันมาให้ความสําคัญกับประเด็นด้านสิ4งแวดล้อมมากขึ ,น โดยการลงทุนในนโยบายดังกล่าวมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเจอความผนัผวนมากขึ ,น โดยมีความเสี4ยงจากการที4เฟดอาจมีการหยดุการเข้าซื ,อสินทรัพย์ (QE Tapering) และ
อตัราเงินเฟ้อที4เร่งตวัสงูขึ ,นกว่าที4ตลาดคาดการณ์ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
25 เมษายน 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิต้ี 
อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                                (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,432,782,220.87  บาท) 1,182,248,544.02       

เงินฝากธนาคาร 2,058,675.27              

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 3,091,320.44              

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 19,486.76                   

จากการขายหน่วยลงทุน 419,211.55                 

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 290,598.63                 

รวมสินทรัพย์ 1,188,127,836.67       

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 8,619,695.79              

เจา้หนี/
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี>ยนหน่วยลงทุน 69,525.95                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,077,734.50              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,923.02                     

หนี/ สินอื>น 28,657.21                   

รวมหนี/ สิน 9,798,536.47              
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,178,329,300.20       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที>ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,426,229,979.22       

กาํไรสะสม (252,046,228.85)

บญัชีปรับสมดุล 4,145,549.83              
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,178,329,300.20       

สินทรัพยสุ์ทธิ

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,178,329,300.20       

หน่วยลงทุนที>ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ/นปี (หน่วย) 142,622,997.9221      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.2618                        

 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควตีิ/
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 45,415.12                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 492,467.95                 

รวมรายได้ 537,883.07                 

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,620,062.44              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 163,061.02                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 815,305.11                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 27,966.62                   

รวมค่าใชจ่้าย 5,626,395.19              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (5,088,512.12)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (250,533,676.85)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (5,528,375.35)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 9,111,147.74              
รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (246,950,904.46)

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (252,039,416.58)

หกั ภาษีเงินได้  (6,812.27)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (252,046,228.85)

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงันี�
ชนิดสะสมมูลค่า  (252,046,228.85)
รวม  (252,046,228.85)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควตีิ�
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 2.03

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื<อทวง 24,004,651.71 24,004,651.71 2.03

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 97.97

                              Goldman Sachs Global Millennials Equity LU0786609700 1,408,777,569.16 1,158,243,892.31 97.97

                              จาํนวน 1,201,815.610000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  28.9300 USD

                              รวมเป็นเงิน 34,768,525.57 USD

1,182,248,544.02 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควตีิ'
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 26,082,813.74 2.21

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 2,059,987.91 0.17

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 24,022,825.83 2.04

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,158,243,892.31 98.30

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,158,243,892.31 98.30

สัญญาซือขายล่วงหน้า (5,528,375.35) (0.46)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (862,748.31) (0.07)

         FITCH-LONG

             Rate AA+ (1,351,372.30) (0.11)

             Rate AA (3,299,325.14) (0.28)

             Rate AA- (14,929.60) 0.00

อนืๆ (469,030.50) (0.05)

     ลูกหนี 709,810.18 0.06

     เจา้หนี (101,106.18) (0.02)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (1,077,734.50) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,178,329,300.20 100.00
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 28,900,667.60 (0.0013) 1 เม.ย. 2565 (14,929.60)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 114,259,140.40 (0.2844) 20 พ.ค. 2565 (3,351,320.54)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 99,649,500.00 (0.0245) 1 เม.ย. 2565 (289,200.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 265,633,350.00 0.0685 22 เม.ย. 2565 807,704.10

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 96,339,450.00 (0.0221) 29 เม.ย. 2565 (259,866.10)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 102,606,001.00 (0.1366) 10 มิ.ย. 2565 (1,610,010.30)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 28,973,840.00 (0.0049) 1 เม.ย. 2565 (58,156.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 100,140,000.00 (0.0171) 1 เม.ย. 2565 (201,000.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 36,217,300.00 (0.0062) 1 เม.ย. 2565 (72,695.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 210,010,500.00 0.0326 24 มิ.ย. 2565 383,846.40

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 35,877,695.00 (0.0227) 1 เม.ย. 2565 (266,910.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 37,172,360.00 (0.0144) 29 เม.ย. 2565 (169,355.08)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 42,799,442.40 (0.0061) 29 เม.ย. 2565 (71,911.13)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 41,851,566.90 0.0865 29 เม.ย. 2565 1,019,786.63

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 151,938,217.20 (0.0362) 29 เม.ย. 2565 (426,639.85)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 36,852,875.00 0.0415 29 เม.ย. 2565 488,840.08

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 37,133,019.00 0.0058 20 พ.ค. 2565 67,855.16

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 51,058,496.00 0.0034 20 พ.ค. 2565 39,779.91

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 37,476,936.00 (0.0349) 20 พ.ค. 2565 (411,772.16)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 58,172,348.00 0.0136 20 พ.ค. 2565 160,204.77

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 32,435,920.00 (0.0509) 20 พ.ค. 2565 (599,697.73)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 30,513,373.00 0.0105 10 มิ.ย. 2565 123,303.39

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 59,824,680.50 (0.0460) 10 มิ.ย. 2565 (542,408.89)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 59,008,448.20 (0.0232) 10 มิ.ย. 2565 (273,823.41)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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)   4,620.06 0.9095

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 163.06 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 815.31 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 27.97 0.0055

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 5,626.40         1.1076

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 29 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลมิลเลนเนียลอ ิควติ ี � 

 

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 2564) 

KFGMIL-A -15.62% -15.62% N/A N/A N/A N/A N/A -17.38% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -10.12% -10.12% N/A N/A N/A N/A N/A -9.46% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 34.99% 34.99% N/A N/A N/A N/A N/A 29.15% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 25.44% 25.44% N/A N/A N/A N/A N/A 22.11% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ MSCI ACWI Growth Net Total Return USD Index สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชี �วดัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีYยงดา้นอตัราแลกเปลีYยนเพืYอเทียบกบัค่า
สกลุเงินบาท ณ วนัทีYคาํนวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีYมีอายเุกินหนึYงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที� 31 มีนาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี�  1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

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� 31 มีนาคม 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 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 0 ใน 1  ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5)  ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 31/03/2022) 
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