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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการเลีย# งชีพ
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 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
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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
โกลบอลโกรทเพื)อ การเลี ย* งชี พ (KFGGRMF) ตั *งแต่วันที) 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที) 31 มีนาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี *
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพื)อการเลี *ยงชีพ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที) 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 579.49 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.6432 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตัง* แต่จัดตั *งกองทุน ลดลงร้ อยละ 23.57 น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที)เพิ)มขึ *นร้ อยละ 0.16
ภาวะการลงทุนในช่วงที)ผ่านมา
ในรอบครึ) งปี ที)ผ่านมา กองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ปรับตัวลงราว 24.2% โดยหุ้นกลุ่ม
growth ได้ รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อที)เร่ งตัวสูงขึ *น จากปั จจัยด้ าน supply chain disruption และราคากลุ่มพลังงาน เช่น นํ *ามันที)
ปรั บตัวขึน* อย่างรวดเร็ ว ทัง* จากการฟื *นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ ระบาดของเชือ* ไวรั ส Covid-19 และสถานการณ์ ความขัดแย้ ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงต้ นปี 2565 ทําให้ เฟดมีการส่งสัญญาณปรับขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบาย และอาจดําเนินนโยบายการเงิน
อื)นที)เข้ มงวดเพิ)มเติม ซึ)งตลาดมีมุมมองการปรับขึน* อัตราดอกเบี *ยนโยบายของเฟดอยู่ที)ประมาณ 5 ครัง* ในปี 2565 และอาจมีการทํา
Quantitative tightening (QT) ร่ วมด้ วย ซึ)งในช่วงดังกล่าวตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะหุ้นที)มีการเติบโตสูง ส่วนตลาดจีน
ถึงแม้ ว่ารัฐบาลจะกลับมาให้ ความสําคัญกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 แต่ตลาดจีนยังคงได้ รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอน
ด้ านกฎหมายป้องกันในแต่ละอุตสาหกรรม
ณ สิน* เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น หมวดสิน ค้ าฟุ่ มเฟื อย 34.5% หมวดเทคโนโลยี 30.2% หมวด
Healthcare 16.8% และหมวดบริการสื)อสาร 13.6% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ 55.5% และ จีน 18.9% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักจะเลือกหุ้นที)มีศกั ยภาพในการเติบโตที)ดีในระยะยาว โดยมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุร กิจซึ)งมีศกั ยภาพ
เติบโตได้ ดีในอนาคต ซึง) มองความผันผวนในระยะสั *นเป็ นโอกาสในการเข้ าสะสมเพื)อช่วยเฉลี)ยต้ นทุนให้ ตํ)าลง นอกจากนี *หุ้นในกองทุนมี
การก่อหนี *ในระดับตํ)า และมีการตั *งราคาของบริษัทในระดับสูง กองทุนหลักจึงมองว่า แรงกดดันในช่วงที)ดอกเบี *ยมีการปรับตัวสูงขึ *น และ
การเพิ)มขึ *นของอัตราเงินเฟ้ อไม่ใช่ปัจจัยที)น่ากังวล อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจเจอความผันผวนมากขึ *น โดยมีความเสี)ยงจากการที)เฟดอาจ
มีการหยุดการเข้ าซื *อสินทรัพย์ (QE Tapering) และอัตราเงินเฟ้ อที)เร่งตัวสูงขึ *นกว่าที)ตลาดคาดการณ์
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที)ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง* นี * บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที)เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลีย้ งชีพ

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลีย้ งชีพ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ บริหารและจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 14 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 โกลบอลโกรทเพื=อการเลี0ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 721,026,385.50 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
จากการซื0อเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี0สินอื=น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

585,828,390.28
5,465,247.87
2,580,576.76
9,451.82
854,904.22
594,738,570.95
3,974,703.82
183,979.16
10,560,221.00
516,692.47
12,544.60
15,248,141.05
579,490,429.90

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที=ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที=ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

758,175,630.26
(134,965,952.37)
(43,719,247.99)
579,490,429.90

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที=จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)

7.6432
75,817,563.0261
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพื'อการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที' 31 มีนาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้อื'น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

10,870.94
5.96
10,876.90
1,564,558.38
53,337.31
266,686.00
29,382.60
1,913,964.29
(1,903,087.39)

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
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(135,197,995.22)
(1,394,127.06)
3,529,257.30
(133,062,864.98)
(134,965,952.37)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพื>อการเลี'ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term
Global Growth Fund
จํานวน 531,823.140000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 31.5426 USD
รวมเป็ นเงิน 16,775,084.51 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละของ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี'ย วันครบอายุ
มูลค่า
จํานวนหุน้
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

0.250000 เมื>อทวงถาม

27,000,000.00 27,000,000.00

4.61
4.61
95.39

IE00BYQG5606

7

694,026,385.50 558,828,390.28

95.39

585,828,390.28

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

32,474,699.69

5.60

5,466,316.11

0.94

27,008,383.58
558,828,390.28

4.66
96.43

558,828,390.28
(1,394,127.06)

96.43
(0.24)

(1,520,132.51)

(0.26)

707,670.23
(284,208.23)
(297,456.55)
(10,418,533.01)
6,854,904.22
(16,756,744.76)
(516,692.47)

0.12
(0.05)
(0.05)
(1.79)
1.18
(2.88)
(0.09)

579,490,429.90

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลโกรทเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
คู่สัญญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

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

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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101,440,137.00
10,581,460.00
101,942,520.00
30,074,055.00
21,926,554.00
17,263,765.80
33,818,839.40
127,334,134.20
22,720,665.00
167,050,614.00
65,693,480.00
22,682,178.40
17,121,298.50
22,685,061.00
27,621,054.00
29,332,348.50
14,947,699.20

(0.0513)
(0.0037)
(0.0353)
(0.0128)
(0.0679)
0.0734
(0.1505)
0.0427
(0.0458)
0.1679
0.1050
(0.0294)
(0.0980)
0.0519
(0.0970)
(0.0942)
0.0044

1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
27 พ.ค. 2565
8 ก.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
27 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565

(297,456.55)
(21,239.00)
(204,614.95)
(74,429.92)
(393,286.65)
425,530.13
(871,968.52)
247,428.64
(265,378.83)
973,049.06
608,372.04
(170,610.94)
(567,959.72)
300,980.76
(561,831.98)
(545,926.76)
25,216.13

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 งศรีโกลบอลโกรทเพือการเลียงชีพ
ตัง* แต่ วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

1,564.56

0.9416

53.34

0.0321

266.69

0.1605

-

-

29.38

0.0177

1,913.97

1.1519

ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที6นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที6คํานวณ
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีโ กลบอลโกรทเพือการเลียงชีพ
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สินสุด ณ วัน ที 31 มีน าคม 2565

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริม
โครงการ
(14 ตุล าคม 2564)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

ย้อ นหลัง
3 ปี

KFGGRMF

-18.74%

-18.74%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-23.57%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-5.44%

-5.44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.16%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

51.10%

51.10%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40.58%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

18.77%

18.77%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.34%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ MSCI ACWI Gross Total Return USD Index สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการจะใช้ดชั นีชีวัดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีWยงด้านอัตราแลกเปลีWยนเพืWอเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีWคาํ นวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีWมีอายุเกินหนึWงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลโกรทเพือการเลียงชีพ

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)
(2) รายชื อผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิJพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิJ
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 0 ใน 1 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)

14

