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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี * 
(KFUS) ตั *งแต่วนัที0 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัที0 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี * มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2565 ซึ0งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี *  
- KFUS-A จํานวน 1,367.25 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 9.7310 บาท 
- KFUS-I จํานวน 1,395.35 บาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 9.7312 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFUS-A ลดลงร้อยละ 6.27 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที0ลดลงร้อยละ 0.86 
- KFUS-I -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที0ผ่านมา 

ในรอบครึ0งปีบัญชีที0ผ่านมา Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 2.5 
โดยการฟื*นตวัของตลาดสหรัฐฯ ยงัคงมีความผนัผวนจากความกงัวลเรื0องอตัราดอกเบี *ยนโยบายที0ยงัปรับเพิ0มขึ *น ประกอบกบัความเสี0ยง
ที0ทางสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า อย่างไรก็ดี ภาพอตัราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที0เริ0มส่งสญัญาณชะลอตวัลงในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปี 2565 เป็นแรงส่งให้กับตลาด เนื0องจากตลาดมองว่าการขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมี
ทิศทางชะลอลงหลังจากนี * โดยตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจจะขึ *นดอกเบี *ยนโยบายไปแตะระดับที0ร้อยละ 5 ก่อนจะหยุดการดําเนิน
นโยบายการเงินที0เข้มงวดและรอดูภาพเศรษฐกิจและเงินเฟ้อต่อไป ทั *งนี * กองทุนหลกัเน้นลงทุนในหุ้นการเติบโตสงู ซึ0งอตัราดอกเบี *ยที0
สงูขึ *นได้ส่งผลกดดนัต่อหุ้นกลุ่มดงักล่าวเนื0องจากมีการกู้ยืมสงูเพื0อมาลงทนุและขยายการเตบิโตของบริษัท อย่างไรก็ดี หากอตัราเงินเฟ้อ
ยงัคงมีทิศทางชะลอตวัลง ก็จะเป็นแรงส่งให้หุ้นกลุ่ม growth ของสหรัฐฯ ทยอยฟื*นตวัได้ แต่การฟื*นตวัยงัคงมีความผนัผวน  

ณ สิ *นเดือนพฤศจิกายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวด Healthcare 24.9% หมวดเทคโนโลยี 23.6% หมวดสินค้า
ฟุ่ มเฟือย 21.6% และหมวด Communication services 15.0% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความผันผวนต่อเนื0องจากแรงกดดนัด้านอตัราเงินเฟ้อที0ยงัอยู่ในระดบัสูง อีกทั *งการดําเนินนโยบาย
การเงินที0เข้มงวดขึ *นของ Fed ซึ0งจะกดดนัการฟื*นตวัของหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี * นกัลงทุนยงัเพิ0มความกงัวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ
เข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตวัลงตอ่เนื0อง จะเป็นแรงส่งให้กบัตลาดสหรัฐฯ เนื0องจากจะทําให้ Fed 
ชะลอการดําเนินนโยบายการเงินที0เข้มงวด โดยมีแนวโน้มการขึ *นดอกเบี *ยในอตัราที0ชะลอตวัลง นอกจากนี * การที0ตลาดสหรัฐฯ ปรับตวัลงมา
อย่างต่อเนื0อง ทําให้ valuations ของหุ้นกลุ่ม growth กลบัมาดูน่าสนใจอีกครั *ง โดยในระยะยาว กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที0ดีต่อการ
ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเติบโตสงู อย่างในกลุ่มเทคโนโลยี เนื0องจากหุ้นกลุ่มดงักล่าวได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัและในหลาย
ธุรกิจมากขึ *น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที0ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที0เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีเูอสอคิวติี ้
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีูเอสอคิวติี้ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 มกราคม 2566 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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                Unaudited
                       (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,313,773,073.20  บาท) 1,320,797,861.32     
เงินฝากธนาคาร 16,056,270.37          
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 62,173,486.46          
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 71,222.59                  
จากการขายหน่วยลงทุน 7,961,557.00            

รวมสินทรัพย์ 1,407,060,397.74     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 925,052.51                
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,937,227.58            
จากการซ้ือเงินลงทุน 34,095,880.00          
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 1,620,560.34            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,190,002.14            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,683.39                  
หน้ีสินอ่ืน 30,447.29                  
รวมหน้ีสิน 39,809,853.25          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,367,250,544.49     
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,405,038,176.94     
ก าไรสะสม  (1,518,456,470.59)
บญัชีปรับสมดุล 1,480,668,838.14     
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,367,250,544.49     
ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,367,249,149.14     
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 140,503,673.3325    
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7310                       

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,395.35                    
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 143.3883                   
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7312                       
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7312                       

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธนัวาคม 2565
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                Unaudited
                       (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 71,941.32                    

รวมรายได้ 71,941.32                    
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,327,832.12               
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 213,113.28                  
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,065,566.57               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 40,328.86                    

รวมค่าใชจ่้าย 6,646,840.83               
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (6,574,899.51)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (501,518,108.50)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 448,126,014.08           
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 104,060,991.48           
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (139,226,507.41)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน (88,557,610.35)
หกั ภาษีเงินได้  (10,791.18)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (95,143,301.04)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (95,143,196.39)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (104.65)
รวม  (95,143,301.04)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.98
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.350000 เม่ือทวงถาม 11,673.47 11,673.47 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.500000 เม่ือทวงถาม 39,302,630.84 39,302,630.84 2.98
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.06
                              Standard Chartered Bank, New York เม่ือทวงถาม 14,011,060.00 14,011,060.00 1.06
                              จ  านวนเงิน 406,000.00 USD
หน่วยลงทุน 95.96
                              Baille Gifford US Equity Growth Fund IE00B8HW2209 2,260,447,708.89 1,267,472,497.01 95.96
                              จ  านวน 2,119,080.280000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  17.3319 USD
                              รวมเป็นเงิน 36,727,687.54 USD

1,320,797,861.32 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ธนัวาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 55,441,797.27 4.05

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 11,674.25 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 16,057,679.15 1.17

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 39,372,443.87 2.88

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,281,483,557.01 93.72

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,267,472,497.01 92.70

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate AA- 14,011,060.00 1.02

สัญญาซือขายล่วงหน้า 61,248,433.95 4.48

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 2,002,802.55 0.15

             Rate A 37,898,222.40 2.77

         FITCH-LONG

             Rate AA 7,615,719.46 0.56

             Rate AA- 13,731,689.54 1.00

อนืๆ  (30,923,243.74)  (2.25)

     ลูกหนี 7,961,557.00 0.58

     เจา้หนี  (37,694,798.60)  (2.74)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,190,002.14)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,367,250,544.49 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 272,689,602.00 1.0043 13 ม.ค. 2566 13,731,689.54

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 483,620,749.80 2.7719 3 ก.พ. 2566 37,898,222.40

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 20,107,227.00  (0.0016) 3 ม.ค. 2566  (22,407.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,168,024.00  (0.0225) 13 ม.ค. 2566  (308,126.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 58,476,900.00 0.0300 13 ม.ค. 2566 410,040.53

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 71,339,737.00  (0.0058) 3 ก.พ. 2566  (79,493.26)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 127,252,172.00 0.3994 24 ก.พ. 2566 5,460,510.73

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 50,214,192.00 0.1166 24 ก.พ. 2566 1,593,669.77

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 271,603,587.50 0.0072 28 เม.ย. 2566 99,007.93

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 54,516,624.00 0.0338 19 พ.ค. 2566 462,516.87

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 58,582,992.00  (0.0377) 13 ม.ค. 2566  (515,026.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 81,976,921.00 0.1842 24 ก.พ. 2566 2,517,828.69

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)

9



   

 

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)   2/ 5,327.83 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 213.11 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,065.57 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 40.33 0.0061

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 6,646.84           1.0012

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

2/ กองทนุ Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุง

ศรียเูอสอิควติี V ในอตัราร้อยละ 50 ซึ6งจะเทา่กบัร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ Allianz US Equity Fund, Class A Dis. 

(USD) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควติี V ทั Vงนี V การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี6ยนได้ตามการ

เปลี6ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�

ตั ,งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 

(11 พฤษภาคม 2555) 

KFUS-A -56.02% -8.43% -6.27% -56.02% -19.35% -12.48% -0.25% -0.26% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 6.26% -7.99% -0.86% 6.26% 17.54% 12.30% 14.68% 14.25% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 55.78% 46.85% 45.80% 55.78% 40.57% 32.88% 24.82% 24.28% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 9.27% 11.46% 11.04% 9.27% 21.54% 18.98% 16.06% 15.87% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P 500 Total Return สดัส่วน 100.00% บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัในสกลุเงิน
เหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ี 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั

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) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 42.65%

13

http://www.krungsriasset.com/


(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/2022) 
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