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- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
ฟิ กซ์อินคัม 1Y4 (KFGFI1Y4) ตั 5งแต่วนั ที7 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที7 30 เมษายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 5
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที7 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 302.43 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9287 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั 5งแต่จดั ตั 5งกองทุน ลดลงร้ อยละ 0.71
ภาวะการลงทุนในช่วงที7ผ่านมา
ในรอบครึ7งปี ที7ผ่านมา เป็ นช่วงเวลาเริ7 มต้ นของดอกเบี 5ยขาขึ 5นในสหรัฐฯ โดยคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกเสียง 8 ต่อ 1 ให้
ปรับขึ 5นอัตราดอกเบี 5ยในเดือนมีนาคม สู่กรอบอัตราดอกเบี 5ยที7 0.25% - 0.50% ซึ7งเป็ นการปรับขึ 5นครัง5 แรกตั 5งแต่เริ7 มวิกฤต COVID-19
โดยตลาดยังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ 5นดอกเบี 5ยอีกครัง5 ในเดือนพฤษภาคมที7กําลังมาถึงนี 5 อันเนื7องมาจากอัตราว่างงานใน
สหรัฐที7ลดลงอย่างต่อเนื7องรวมถึงตําแหน่งงานเปิ ดใหม่ที7เพิ7มขึ 5น และอัตราเงินเฟ้ อที7พุ่งขึ 5นสูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์
โรคระบาดที7คลี7คลายและภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที7ทําให้ ราคาพลังงานเพิ7มสูงขึ 5น อัตราพันธบัตรอายุสองปี ของสหรัฐฯ
ซึง7 มีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังต่อการขึ 5นดอกเบี 5ยปรับตัวเพิ7มขึ 5นอย่างชัดเจน อัตราเงินเฟ้ อในภูมิภาคเอเชียเริ7มมีสญ
ั ญาณเร่งตัวขึ 5น
เช่นกัน ดัชนีผ5 ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ5 (PMI) ในจีนลดลงสู่ระดับที7แสดงถึงความกังวลทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลมาจากภาค
อสังหาริ มทรั พย์จีนที7เปราะบางมากขึน5 และความเข้ มงวดของการปิ ดเมืองในจีนจากโควิคที7เริ7 มระบาดอีกครั ง5 ซึ7งส่งผลต่อยอดขาย
อสังหาริ มทรัพย์ในจีน ตราสารหนี 5ระดับที7ลงทุนได้ (investment grade) ในเอเชียได้ รับผลกระทบเชิงลบจากการขึ 5นดอกเบี 5ยของสหรัฐฯ
เช่นกัน ในแง่ของภาคธุรกิจมีเพียงภาคการทําเหมืองแร่ที7สร้ างผลตอบแทนได้ ดีในช่วงที7ผ่านมาจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที7ปรับตัวเพิ7มขึ 5น
แนวโน้ มการลงทุน
แม้ ว่ามูลค่าของกองทุนหลักจะลดลงไปจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อันเป็ นผลมาจากราคาของตราสารหนี 5ภาค
อสังหาริ มทรัพย์จีนและราคาตราสารหนีอ5 ื7นๆ โดยทั7วไปในตลาดที7ลดตํ7าลง จากยีลด์ที7ปรับตัวเพิ7มขึน5 ตามยีลด์ของตลาดตราสารหนี 5
สหรัฐฯ เนื7องจากในปั จจุบนั กองทุนไม่มีการลงทุนบนตราสารหนี 5 High Yield ของภาคอสังหาริมทรัพย์จีน ความเสี7ยงส่วนใหญ่จึงมาจาก
การเปลี7ยนแปลงอัตราดอกเบี 5ยในตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนยังมีการลงทุนในตราสารหนี 5ระดับลงทุนได้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของจีน
และในจํา นวนนี ม5 ีสัด ส่วนน้ อ ยที7มีวัน ครบอายุเกินอายุก องทุน อัน อาจส่ง ผลเสีย แก่กองทุน เล็ก น้ อ ยเพราะตราสารหนี ท5 ี7มีอ ายุสั 5น
และมีสถานะความน่าเชื7อถือที7สงู มักได้ รับผลกระทบเชิงลบจากการประเมินราคาไม่มากนัก ในแง่ผลตอบแทนที7คาดหวังของกองทุน
อาจได้ รับผลกระทบบ้ างจากเหตุการณ์ ที7ยังมีความไม่แน่นอนสูงที7เกิดขึน5 ในช่วงต้ นปี เช่น ข่าวเกี7ยวกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน,
อัตราเงินเฟ้ อที7สงู , นโยบายการเงินทัว7 โลกที7ตงึ ตัวขึ 5นอย่างรวดเร็ว และ การดําเนินนโยบายโควิคเป็ นศูนย์ในจีน
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที7ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง5 นี 5 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที7เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์อนิ คัม 1Y4

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4 (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน
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)
9 พฤษภาคม 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 โกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 318,269,468.45 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื>น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

314,557,275.01
45,332.98
9.05
314,602,617.04
11,498,840.90
676,825.43
1.36
153.63
12,175,821.32
302,426,795.72

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 80 ล้านหน่วย มูลค่าที>ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที>ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที>จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
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304,596,168.48
(2,169,372.76)
302,426,795.72

9.9287
30,459,616.8480

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที> 30 เมษายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2,941.96
2,941.96
504,409.50
29,333.06
146,665.41
20,429.85
700,837.82
(697,895.86)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
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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(3,712,193.44)
(11,498,840.90)
13,739,622.00
(1,471,412.34)
(2,169,308.20)
(64.56)
(2,169,372.76)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Eastspring Investments Unit Trusts Fixed Income Plan Series 4
จํานวน 927,100.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 9.8830 USD
รวมเป็ นเงิน 9,162,529.30 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี'ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

CB22N03A

3 พ.ย. 2565

1,000,000.00

997,197.31

0.32
0.32
99.68

SGXZ59451708
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317,272,162.00 313,560,077.70

99.68

314,557,275.01

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์ อนิ คัม 1Y4

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในประเทศ
1,042,539.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
997,197.31
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate A45,342.03
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
313,560,077.70
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
313,560,077.70
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(11,498,840.90)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(11,498,840.90)
อืนๆ
(676,980.42)
เจ้าหนี
(154.99)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(676,825.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

302,426,795.72
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% NAV
0.34
0.33

0.01
103.68
103.68
(3.80)

(3.80)
(0.22)
(0.22)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์ อนิ คัม 1Y4
รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ งจ่
ั าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ค) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ง) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
ํ
น
หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ าประกั

%NAV

997,197.31
0.00

0.33
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

สัดส่ วนเงินลงทุนขันสู งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนทีบริ ษทั จัดการตังไว้ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลฟิ กซ์ อนิ คัม 1Y4
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 เมษายน 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 พันธบัตร

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

3 พฤศจิกายน 2565

10

1,000,000.00

997,197.31

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลฟิ กซ์ อนิ คัม 1Y4
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 เมษายน 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
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308,332,771.60

(3.8022)

25 พ.ย. 2565

(11,498,840.90)

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 งศรีโกลบอลฟิ กซ์ อินคัม 1Y4
ตัง* แต่ วันที 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
504.41
29.33
146.67
20.43
700.84

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.4500
0.0214
0.1070
0.0149
0.5933

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Uอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
U
หักด้ วย มูลค่าหนี Uสินทังหมด
U
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที6เกี6ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที6คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลฟิ กซ์ อนิ คัม 1Y4
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที# 29 เมษายน 2565
KFGFI1Y4
ดัชนีชีวัด (Benchmark)*
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีชีวัด

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

-0.64%

-0.54%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

นับจากวันเริ#ม
โครงการ
(17 พฤศจิกายน 2564)
-0.71%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.55%

1.69%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.37%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : * กองทุนนีไม่มีดชั นีชีวัด ซึง< สอดคล้ องกับกองทุนหลักที<ไม่มีดชั นีชีวัด โดยกองทุนมีการบริ หารจัดการแบบ buy & hold เพื<อให้ ได้
ผลตอบแทนที<คาดหวังตามระยะเวลาที<กําหนด
** ผลตอบแทนที<มีอายุเกินหนึ<งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลฟิ กซ์อินคัม 1Y4

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ไม่มี

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)
(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 เมษายน 2565
1. นางสาวพรทิพา
หนึงนํJาใจ
2. นายธีรภาพ
จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
5. นายจาตุรันต์
สอนไว
6. นายชูศกั ดิQ
อวยพรชัยสกุล
7. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
8. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 เมษายน 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) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 30/04/2022)
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