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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ ทอินคัม
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

12

 ผลการดําเนินงาน

13

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

14
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
โกลบอลสมาร์ ทอินคัม (KF-SINCOME) ตั 6งแต่วนั ที8 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที8 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี 6
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ ทอินคัม มีมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันที8 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 904.99 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.2395 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 4.83 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้ อยละ 6.09
ภาวะการลงทุนในช่วงที8ผ่านมา
ในรอบครึ8งปี ที8ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ 6นอัตราดอกเบี 6ยหนึ8งครัง6 สู่กรอบอัตราดอกเบี 6ยที8 0.25% - 0.50% ซึ8งเป็ นการปรับขึน6 ครั ง6 แรก
ตั 6งแต่เริ8มวิกฤต COVID-19 อันเนื8องมาจากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที8ลดลงอย่างต่อเนื8องรวมถึงตําแหน่งงานเปิ ดใหม่ที8เพิ8มขึ 6น และอัตรา
เงินเฟ้ อที8พุ่งขึ 6นสูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์โรคระบาดที8คลี8คลายและภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที8ทําให้ ราคา
พลังงานเพิ8มสูงขึน6 ส่งผลเสียต่อกองทุนที8มีการลงทุนส่วนใหญ่ บนตราสารหนีส6 หรั ฐฯ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนีย6 ังเพิ8มขึน6
ทัง6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตราสารหนี 6ภาคเอกชน ส่งผลลบในระยะสั 6นต่อกองทุนอีกเช่นกัน การลงทุนที8ช่วยลดผลกระทบต่างๆ
ข้ างต้ นได้ แก่สถานะชอร์ ตตราสารหนี 6ในประเทศอังกฤษและญี8ปนุ่ อันเนื8องมาจากยีลด์ที8เพิ8มสูงขึ 6น รวมถึงการถือครองพันธบัตรป้องกัน
เงินเฟ้ อซึง8 ให้ ผลตอบแทนที8ดีในช่วงที8ผ่านมา
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักเพิ8มอายุเฉลี8ยของกองทุนขึ 6นเพื8อรับโอกาสสร้ างผลตอบแทนจากยีลด์ที8เพิ8มขึ 6นทัว8 โลก โดยเน้ นไปที8ตราสารหนี 6ระยะกลางของ
สหรั ฐฯ ที8กองทุนเชื8อว่ามีราคาเหมาะสมและมีสถานะชอร์ ตบนตราสารหนีภ6 ูมิภาคยุโรป อังกฤษ และญี8 ปุ่น กองทุนยังคงลงทุนใน
พันธบัตรป้องกันเงินเฟ้ อ ในแง่ของสภาพคล่อง กองทุนถือเงินสดและสินทรัพย์ที8มีสภาพคล่องเช่น T-bill, Agency MBS ในระดับที8สงู
กว่าปกติ เพื8อรับโอกาสการลงทุนในระยะต่อไป
สําหรับกลยุทธ์ที8มีความเสี8ยงเพิ8มขึ 6นของกองทุนเพื8อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนยังมีมมุ มองเป็ นบวกต่อ non-Agency MBS
ซึ8งน่าจะสร้ างผลตอบแทนที8ดี แม้ ในสภาวะที8ไม่คาดคิดเช่นราคาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง โดยกองทุนเน้ นเลือกตราสารระดับที8ได้ สิทธิbใน
การรับดอกเบี 6ยก่อนระดับอื8นๆ ซึ8งแม้ จะมีโอกาสรับผลตอบแทนในระดับที8สงู ค่อนข้ างน้ อย แต่ก็ได้ รับผลกระทบเชิงลบตํ8า หากตลาดมี
ความผัน ผวนเช่น กัน ในส่วนของตราสารหนีภ6 าคเอกชน กองทุนมีมุมมองเป็ นบวกเฉพาะบางอุตสาหกรรมเช่น ภาคการธนาคาร
และภาคขนส่ง เพื8อรับการเดินทางที8เพิ8มขึ 6นหลังวิกฤตโควิด-19 หากเป็ นตราสารหนี 6 High yield กองทุนจะเน้ นลงทุนบนอายุตราสารที8
อายุสั 6นๆ บนอุตสาหกรรมที8มีกระแสเงินสดค่อนข้ างสมํ8าเสมอ กองทุนยังมีมมุ มองปานกลางบนตราสารหนี 6ตลาดเกิดใหม่ โดยเน้ นลงทุน
บนตราสารหนี 6ภาครัฐ หรื อ รัฐวิสาหกิจ
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที8ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง6 นี 6 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที8เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
8 เมษายน 2565
โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 791,603,646.96 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี<ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื<น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

901,478,357.81
2,004,592.20
4,734,185.52
7,364.17
1,387,724.11
909,612,223.81
3,252,482.97
500,000.00
178.23
844,289.15
1,104.63
21,312.49
4,619,367.47
904,992,856.34

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที<ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที<ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที<จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
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805,185,219.31
161,236,698.03
(61,429,061.00)
904,992,856.34

11.2395
80,518,521.9911

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที> 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

19,617.22
19,617.22
4,139,122.77
155,217.13
776,085.54
39,890.50
5,110,315.94
(5,090,698.72)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ>มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ>มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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15,429,619.71
(60,349,237.67)
27,760,134.42
(24,925,510.86)
(42,084,994.40)
(47,175,693.12)
(2,942.58)
(47,178,635.70)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
จํานวนเงิน 407,000.00 USD
หน่วยลงทุน
PIMCO GIS Income Fund
จํานวน 1,604,308.330000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 16.3100 USD
รวมเป็ นเงิน 26,166,268.91 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละของ
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี'ย วันครบอายุ
มูลค่า
สาร
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

0.100000 เมื;อทวงถาม
18,209.58
18,209.58
0.250000 เมื;อทวงถาม 16,224,841.03 16,224,841.03

1.80
0.00
1.80

เมื;อทวงถาม 13,558,391.00 13,558,391.00

1.50
1.50

761,802,205.35 871,676,916.20

96.69
96.69

901,478,357.81

100.00

PIMINIA

7

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
18,255,006.98
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
18,214.43
FITCH-LONG
Rate A2,005,004.86
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
16,231,787.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
885,235,307.20
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
871,676,916.20
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate A13,558,391.00
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
1,481,702.55
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
202,344.23
Rate A
(127,706.50)
FITCH-LONG
Rate AA+
1,274,335.37
Rate AA
910,900.27
Rate AA(778,170.82)
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% NAV
2.01

0.00
0.22
1.79
97.82
96.32

1.50
0.16

0.02
(0.01)
0.14
0.10
(0.09)

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20,839.61
16,387,724.11
(15,522,595.35)
(844,289.15)

0.01
1.81
(1.71)
(0.09)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

904,992,856.34

100.00
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัม
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กรุ งไทย
ป้ องกันความเสี ยง
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้ องกันความเสี ยง
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215,210,668.80
13,585,660.00
23,572,348.80
218,660,162.40
181,733,039.50
220,774,680.00
156,031,470.00
360,943,111.80
111,719,659.20
170,958,477.00
31,209,999.50

(0.0860)
0.0030
0.0677
(0.1774)
0.2073
(0.0563)
(0.0398)
0.0819
0.0108
0.1300
0.0224

20 พ.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
10 มิ.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565

(778,170.82)
27,269.00
612,878.31
(1,605,367.15)
1,876,120.11
(509,124.00)
(359,821.00)
741,238.50
97,483.94
1,176,851.43
202,344.23

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัม
ตัง* แต่ วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

4,139.12

0.8560

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

155.22

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

776.09

0.1605

-

-

39.89

0.0082

-

-

5,110.32

1.0568

ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที8เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที8รวมภาษีมลู ค่าเพิ8มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื8นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีโ กลบอลสมาร์ท อิน คัม
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สินสุด ณ วัน ที 31 มีน าคม 2565

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริม
โครงการ
(30 กัน ยายน 2559)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

KF-SINCOME

-4.54%

-4.54%

-4.83%

-2.52%

1.45%

1.74%

N/A

2.15%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-5.86%

-5.86%

-6.09%

-3.13%

2.35%

2.49%

N/A

1.95%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

5.13%

5.13%

3.91%

3.09%

4.75%

3.81%

N/A

3.66%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

6.64%

6.64%

5.66%

4.64%

4.65%

3.98%

N/A

3.95%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีVยงด้านอัตราแลกเปลีVยน เพืVอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคV าํ นวณ
** ผลตอบแทนทีVมีอายุเกินหนึVงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
( ) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(+) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565
1. นางสาวพรทิพา
หนึงนํEาใจ
2. นายธีรภาพ
จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์
ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
5. นายจาตุรันต์
สอนไว
6. นายชูศกั ดิN
อวยพรชัยสกุล
7. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
8. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(0) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/03/2022)
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