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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
โ ก ล ด์เ พื )อ ก า ร เ ลี *ย ง ช ีพ  (KFGOLDRMF) ตั *งแต่วันที) 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที) 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื)อการเลี *ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที) 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,097.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.1701 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ)มขึ *นร้อยละ 10.01 ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที)เพิ)มขึ *นร้อยละ 9.66 

ภาวะการลงทนุในช่วงที)ผ่านมา 

ในรอบครึ)งปีที)ผ่านมา กองทนุหลกั SPDR Gold Trust ปรับตวัขึ *นราว 9.6% โดยในช่วงครึ)งหลงัของปี 2564 ตลาดกลบัมามีความผนัผวน
มากขึ *น โดยอตัราเงินเฟ้อทั)วโลกยงัคงเร่งตวัสงูขึ *นจากราคาพลงังานและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน ประกอบกับการดําเนินนโยบาย
การเงินที)เข้มงวดขึ *นของเฟดส่งผลกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ *น และกดดันราคาทองคํา 
อย่างไรก็ตาม ความเสี)ยงในตลาดยงัคงมีอยู่มากโดยเฉพาะจากความเสี)ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ โดยในช่วงกุมภาพนัธ์ 2565 
ความขดัแย้งระหว่างยเูครนและรัสเซียรุนแรงขึ *น โดยรัสเซียเข้ายึดพื *นที)ในยเูครน ส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัสงูขึ *นหลงันกัลงทุนกงัวล
เรื)องโอกาสการเกิดสงครามและความรุนแรงที)มากขึ *น ทั *งนี * ในช่วงที)ตลาดยงัคงมคีวามเสี)ยงและความผนัผวน ทองคํายงัคงเป็นสินทรัพย์
ที)นกัลงทนุให้ความสนใจเนื)องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัและช่วยลดความผนัผวนลงได้ 

ณ สิ *นเดือนมีนาคม 2565 กองทนุหลกัถือครองทองคําอยู่ราว 1091.44 เมตริกตนั 

แนวโน้มการลงทนุ 

ราคาทองคําได้รับแรงส่งจากความเสี)ยงในตลาดที)เพิ)มขึ *น โดยเฉพาะจากประเด็นด้านการเมืองระหว่างประเทศ หลงัรัสเซียโจมตียเูครน
อย่างต่อเนื)อง ทําให้นานาชาติออกมาตรการควํ)าบาตรต่อรัสเซีย โดยความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีโอกาสยืดเยื *อ จึงทําให้มี
ความต้องการในการถือทองคําเนื)องจากนกัลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําอาจยงัมีความผนัผวน โดย
ต้องจบัตามองการดําเนินนโยบายการเงนิที)เข้มงวดขึ *นของธนาคารกลางทั)วโลกนําโดยสหรัฐฯ หลงัเฟดส่งสญัญาณการขึ *นอตัราดอกเบี *ย
ที)มากกว่าที)ตลาดคาดซึ)งจะส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ)มขึ *น ส่งผลกดดนัต่อราคาทองคํา 
 

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 878,822,058.11  บาท) 1,103,536,666.53       

เงินฝากธนาคาร 3,084,554.69              

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 4,127,712.69              

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 12,754.65                   

จากการขายหน่วยลงทุน 46,000.00                   

รวมสินทรัพย์ 1,110,807,688.56       

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 8,941,491.09              

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 3,606,648.74              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,139,877.33              

หนี0 สินอื=น 26,944.63                   

รวมหนี0 สิน 13,714,961.79            
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,097,092,726.77       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 774,230,110.85          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 59,631,590.77            

บญัชีปรับสมดุล 263,231,025.15          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,097,092,726.77       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.1701                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 77,423,011.0852        

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื=อการเลี0ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 มีนาคม 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 20,582.47                   

  รายไดอื้'น 498,251.04                 

รวมรายได้ 518,833.51                 

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,040,176.76              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 168,005.94                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 840,029.47                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 37,397.36                   

  ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย์ 35,300.39                   

รวมค่าใชจ่้าย 6,120,909.92              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (5,602,076.41)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที'เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 9,997,397.85              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที'ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 97,295,499.76            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที'ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 38,293,100.54            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ (39,187,227.54)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที'เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 106,398,770.61          
การเพิ'มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 100,796,694.20          

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื'อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที' 31 มีนาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /

 จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 1.64

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื>อทวง 18,147,697.92 18,147,697.92 1.64

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 98.36

                              SPDR Gold Trust US78463V1070 860,674,360.19 1,085,388,968.61 98.36

                              จาํนวน 181,220.000000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  179.7900 USD

                              รวมเป็นเงิน 32,581,543.80 USD

1,103,536,666.53 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื>อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 21,245,007.26 1.94

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 3,085,300.46 0.28

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 18,159,706.80 1.66

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,085,388,968.61 98.93

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,085,388,968.61 98.93

สัญญาซือขายล่วงหน้า (4,813,778.40) (0.43)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 2,523,809.63 0.23

             Rate AA (6,418,102.01) (0.58)

             Rate AA- (919,486.02) (0.08)

อนืๆ (4,727,470.70) (0.44)

     ลูกหนี 46,000.00 0.00

     เจา้หนี (3,633,593.37) (0.34)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (1,139,877.33) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,097,092,726.77 100.00
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 304,820,893.65 (0.0838) 1 ก.ค. 2565 (919,486.02)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 66,203,975.00 (0.0374) 1 เม.ย. 2565 (410,792.10)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 134,540,601.00 0.1448 1 เม.ย. 2565 1,588,390.06

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 35,378,278.40 (0.0787) 29 เม.ย. 2565 (863,457.47)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 196,100,586.00 (0.0543) 20 พ.ค. 2565 (596,140.35)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 206,615,917.20 (0.5537) 10 มิ.ย. 2565 (6,074,287.60)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 106,232,005.00 0.1030 1 เม.ย. 2565 1,129,805.50

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 129,704,544.00 0.1271 29 เม.ย. 2565 1,394,004.13

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 105,093,050.00 0.0009 1 เม.ย. 2565 9,465.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 67,152,960.00 0.0006 1 เม.ย. 2565 6,048.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 150,912,492.00 (0.0070) 22 ก.ค. 2565 (77,327.55)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพอืการเลยีงชีพ

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) 5,040.18 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 168.01 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 840.03 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 37.40 0.0072

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 6,085.62           1.1628

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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื�อการเลี�ยงชีพ

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

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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UOB Kay Hian Pte Ltd
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd.

( ดอลลาร์สหรัฐ )
2,601.33 92.08

223.71 7.92
รวม / Total 2,825.04 100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพือ่การเลีย้งชีพ / Krungsri Gold RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มีนาคม 2565

บริษทั จ านวนเงนิ   อัตราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีโกลดเ์พ ื�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  

(27 สิงหาคม 2552) 

KFGOLDRMF 6.33% 6.33% 10.01% 12.51% 11.28% 3.80% -0.72% 2.80% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 7.46% 7.46% 9.66% 22.21% 16.25% 8.60% 2.36% 5.75% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.50% 15.50% 14.05% 13.52% 15.10% 13.02% 13.75% 14.84% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 17.90% 17.90% 15.87% 14.89% 16.18% 13.68% 14.82% 15.49% 
 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีLยน
เพืLอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีLคาํนวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีLมีอายเุกินหนึLงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

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

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 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� 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 1 ใน 3  ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 3.36%

(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 31/03/2022)
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