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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี 
Disruptive Innovation (KFINNO) ตั :งแต่วนัที< 1 เมษายน 2565 ถึงวนัที< 30 กันยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดงันี : 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที< 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 135.37 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 3.0552 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 44.16 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที<ลดลงร้อยละ 22.25 

ภาวะการลงทนุในช่วงที<ผ่านมา 

ในรอบปีที<ผ่านมา กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลกั) ปรับตวัลง 43.4% ใเนื<องจากหุ้นนวตักรรมที<มี
การเติบโตสงู เผชิญแรงขายหนกัเนื<องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เร่งปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบายและดําเนินการปรับลดขนาดงบดลุ 
หลังจากเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ :นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบตึงตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) 
ปรับตวัสงูขึ :น ซึ<งส่งผลให้การประเมินมลูค่าของหุ้นนวตักรรมถกูปรับลดลง นอกจากนี : กองทนุหลกัยงัเผชิญปัจจยัลบจากการที<เศรษฐกจิ
สหรัฐฯหดตวัติดต่อกนั 2 ไตรมาส และสถานการณ์สงครามในยเูครนที<ยืดเยื :อ ส่งผลให้ความเสี<ยงที<เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยใน
ปี 2566 ปรับตวัสงูขึ :น อย่างไรก็ดี ตลาดคาดการณ์ว่า Fed มีแนวโน้มหยดุการปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบายในปีหน้า หากแรงกดดนัเรื<องเงิน
เฟ้อลดลง และเพื<อประคับประคองการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้หุ้นนวัตกรรมมีโอกาสฟื:นตัว  โดยในระยะยาว หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีและกลุ่มนวัตกรรมยังมีโอกาสการขยายตัวได้อีกมาก โดยยังมีธุรกิจที<มีนวัตกรรมที<น่าสนใจ อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบบ
ขบัเคลื<อนโดยอตัโนมตัิ กระเป๋าเงินดิจิตอล และ กลุ่ม Genomics เป็นต้น 

ณ สิ :นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวด Cloud computing 18.0% หมวด Digital Media 13.9% หมวด Gene 
Therapy 11.6% และหมวด E-commerce 7.3% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ เป็นหลกัประมาณ 87.7% 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที<ดีต่อการลงทุนในหุ้นนวตักรรม ซึ<งปัจจุบนัอาจเจอความผนัผวนจากความเสี<ยง
เรื<องอตัราเงินเฟ้อและผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลที<เพิ<มขึ :นรวดเร็วหลงั Fed เร่งปรับขึ :นดอกเบี :ยนโยบาบและดําเนินการปรับลดขนาด
งบดุล รวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครน แต่ในระยะยาวแล้ว หุ้ นกลุ่มนวัตกรรมมีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื<อง โดยยังมีธุรกิจที<มี
นวตักรรมที<น่าสนใจ อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้าแบบขบัเคลื<อนโดยอตัโนมตัิ กระเป๋าเงินดิจิตอล การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Blockchain และ 
กลุ่ม Genomics เป็นต้น โดยทางกองทนุหลกัมองว่าธุรกิจในกลุ่มดงักล่าวจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัมากขึ :น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที<ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั :งนี : บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที<เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
19 ตุลาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation อนัมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 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. 
                 ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 375,358,847.43  บาท) 141,060,568.78          
เงินฝากธนาคาร 1,194,760.99              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 1,690,125.37              
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 2,108.07                     
จากการขายหน่วยลงทุน 105,910.32                 

รวมสินทรัพย์ 144,053,473.53          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 7,676,015.52              
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 772,376.29                 
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 9,281.65                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 219,451.73                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 316.21                        
หน้ีสินอ่ืน 6,761.49                     
รวมหน้ีสิน 8,684,202.89              
สินทรัพยสุ์ทธิ 135,369,270.64          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 443,067,937.17          
ก าไรสะสม  (261,900,485.55)
บญัชีปรับสมดุล  (45,798,180.98)
สินทรัพยสุ์ทธิ 135,369,270.64          

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 135,369,270.64          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 44,306,793.7171        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 3.0552                        

 
 

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กนัยายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 5,548.15                     

รวมรายได้ 5,548.15                     
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,096,189.07              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 26,308.54                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 131,542.67                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,683.63                   

รวมค่าใชจ่้าย 1,284,723.91              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,279,175.76)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (38,840,885.87)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (87,217,796.51)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (3,158,917.89)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 28,925,425.29            

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (100,292,174.98)

หกั ภาษีเงินได้  (832.22)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (101,572,182.96)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (101,572,182.96)
รวม  (101,572,182.96)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation
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 2.14
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวง 520.73 520.73 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 3,018,128.74 3,018,128.74 2.14
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
                              ธ .ซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ เม่ือทวง 91.74 91.74 0.00
                              จ  านวนเงิน 2.43 USD
หน่วยลงทุน 97.86
                              Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund LU1861556378 372,340,106.22 138,041,827.57 97.86
                              จ  านวน 474,875.770000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  7.7000 USD
                              รวมเป็นเงิน 3,656,543.43 USD

141,060,568.78 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กนัยายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,215,518.53 3.11

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 520.74 0.00

         S&P

             Rate A- 1,195,837.36 0.88

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 3,019,160.43 2.23

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 138,041,919.31 101.97

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 138,041,827.57 101.97

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 91.74 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (5,985,890.15)  (4.42)

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 627,681.87 0.46

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (2,361,680.18)  (1.74)

             Rate AA  (3,622,763.89)  (2.68)

             Rate AA-  (629,127.95)  (0.46)

อนืๆ  (902,277.05)  (0.66)

     ลูกหนี 105,910.32 0.08

     เจา้หนี  (788,735.64)  (0.58)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (219,451.73)  (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 135,369,270.64 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 12,228,669.20  (0.4647) 28 ต.ค. 2565  (629,127.95)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,194,232.00 0.0629 28 ต.ค. 2565 85,177.01

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 35,853,622.20  (0.9444) 18 พ.ย. 2565  (1,278,458.45)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,420,750.00  (0.1041) 30 ธ.ค. 2565  (140,971.95)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 33,799,004.20  (1.7446) 9 ธ.ค. 2565  (2,361,680.18)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 5,775,714.00  (0.2185) 28 ต.ค. 2565  (295,749.59)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 7,749,554.00  (0.1811) 28 ต.ค. 2565  (245,168.25)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 7,770,542.00 0.1656 28 ต.ค. 2565 224,180.25

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 5,154,864.00  (0.1757) 28 ต.ค. 2565  (237,802.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 6,512,832.50  (0.2311) 28 ต.ค. 2565  (312,850.17)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,714,607.00  (0.6228) 28 ต.ค. 2565  (843,140.68)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 25,420,356.00  (0.5003) 30 ธ.ค. 2565  (677,187.82)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 7,166,124.00 0.0733 27 ม.ค. 2566 99,208.18

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 14,804,982.00  (0.4600) 28 ต.ค. 2565  (622,703.73)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 5,337,332.00 0.0419 28 ต.ค. 2565 56,699.93

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 5,676,538.00 0.2929 28 ต.ค. 2565 396,462.98

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 12,329,196.00 0.3941 28 ต.ค. 2565 533,495.52

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 6,636,455.50 0.1411 28 ต.ค. 2565 190,955.54

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 8,785,690.00 0.0768 18 พ.ย. 2565 103,945.96

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 6,594,175.00  (0.0230) 30 ธ.ค. 2565  (31,174.33)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

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) 1,096.19               1.3375               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 26.31                    0.0321               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 131.54                  0.1605               

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.68 0.0375

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,284.72            1.5676            

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)

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation

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

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation 

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 

(1 เมษายน 2564) 

KFINNO-A -61.06% -7.76% -44.16% -66.20% N/A N/A N/A -54.67% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -26.45% -6.79% -22.25% -20.75% N/A N/A N/A -9.32% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 68.83% 59.78% 70.34% 62.67% N/A N/A N/A 54.36% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 20.84% 19.52% 21.54% 19.27% N/A N/A N/A 16.89% 

หมายเหตุ :   *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ดชันีชี �วดัใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีWยงด้านอัตราแลกเปลีWยนเพืWอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีW
คํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีWมีอายเุกินหนึWงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

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 

กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation 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� 30 กันยายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิL พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิL 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

 KFINNO-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 16.10% 
 KFINNO-I  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 0.00
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 30/09/2022) 
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