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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ ทอินคัมเพือการเลีย% งชีพ
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 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 ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
สมาร์ ทอินคัมเพื+อการเลี ,ยงชีพ (KFSINCRMF) ตั ,งแต่วนั ที+ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที+ 30 เมษายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี ,
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ ทอินคัมเพื+อการเลี ,ยงชีพ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที+ 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 649.95 ล้ านบาท
คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8515 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 7.25 ลดลงน้ อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้ อยละ 9.62
ภาวะการลงทุนในช่วงที+ผ่านมา
ในรอบครึ+งที+ผ่านมา เป็ นช่วงเวลาเริ+ มต้ นของดอกเบี ,ยขาขึ ,นในสหรัฐฯ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยในเดือนมีนาคม
สู่กรอบอัตราดอกเบี ,ยที+ 0.25%- 0.50% ซึ+งเป็ นการปรับขึ ,นครัง, แรกตั ,งแต่เริ+ มวิกฤต COVID-19 โดยตลาดยังคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะขึน, ดอกเบี ,ยอีกครัง, ในเดือนพฤษภาคมที+กําลังมาถึงนี , อันเนื+องมาจากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที+ลดลงอย่างต่อเนื+องรวมถึง
ตําแหน่งงานเปิ ดใหม่ที+เพิ+มขึน, และอัตราเงินเฟ้ อที+พุ่งขึน, สูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์ โรคระบาดที+คลี+คลายและภาวะ
สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที+ทําให้ ราคาพลังงานเพิ+มสูงขึ ,น ส่งผลเสียต่อกองทุนที+มีการลงทุนส่วนใหญ่บนตราสารหนี ,สหรัฐฯ อัตรา
ผลตอบแทนของตราสารหนี ,ยังเพิ+มขึ ,นทังในกลุ
,
่มตลาดเกิดใหม่ รวมถึงตราสารหนี ,ภาคเอกชน ส่งผลลบในระยะสั ,นต่อกองทุนอีกเช่นกัน
การลงทุนที+ช่วยลดผลกระทบต่างๆ ข้ างต้ นได้ แก่สถานะชอร์ ตตราสารหนี ,ในประเทศอังกฤษและญี+ปนุ่ อันเนื+องมาจากยีลด์ที+เพิ+มสูงขึ ,น
รวมถึงการถือครองพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้ อซึง+ ให้ ผลตอบแทนที+ดีในช่วงที+ผ่านมา
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักได้ เพิ+มอายุเฉลี+ยของกองทุนขึ ,นเพื+อโอกาสสร้ างผลตอบแทนจากยีลด์ที+เพิ+มขึ ,นทัว+ โลก โดยเน้ นไปที+ตราสารหนี ,ระยะกลางของ
สหรั ฐฯ ที+กองทุนเชื+อว่ามีราคาเหมาะสมและมีสถานะชอร์ ตบนตราสารหนีภ, ูมิภาคยุโรป อังกฤษ และ ญี+ ปุ่น กองทุนยังคงลงทุนใน
พันธบัตรป้ องกันเงินเฟ้ อ ในแง่ของสภาพคล่อง กองทุนถือเงินสดและสินทรัพย์ที+มีสภาพคล่องเช่น T-bill, Agency MBS ในระดับที+
สูงกว่าปกติ เพื+อรับโอกาสการลงทุนในระยะต่อไป
สําหรับกลยุทธ์ที+มีความเสี+ยงเพิ+มขึ ,นของกองทุนเพื+อสร้ างผลตอบแทนในระยะยาว กองทุนยังมีมมุ มองเป็ นบวกต่อ non-Agency MBS
ซึ+งน่าจะสร้ างผลตอบแทนที+ดี แม้ ในสภาวะที+ไม่คาดคิดเช่นราคาอสังหาริ มทรัพย์ลดลง โดยกองทุนเน้ นเลือกตราสารระดับที+ได้ สิทธิc
ในการรับดอกเบี ,ยก่อนระดับอื+นๆ ซึ+งแม้ มีโอกาสรับผลตอบแทนในระดับที+สงู ค่อนข้ างน้ อย แต่ก็ได้ รับผลกระทบเชิงลบตํ+า หากตลาดมี
ความผัน ผวนเช่น กัน ในส่วนของตราสารหนีภ, าคเอกชน กองทุนมีมุมมองเป็ นบวกเฉพาะบางอุตสาหกรรมเช่น ภาคการธนาคาร
และ ภาคขนส่ง เพื+อรับการเดินทางที+เพิ+มขึ ,นหลังวิกฤตโควิด-19 หากเป็ นตราสารหนี , High yield กองทุนจะเน้ นลงทุนบนอายุตราสารที+
อายุสั ,นๆ บนอุตสาหกรรมที+มีกระแสเงินสดค่อนข้ างสมํ+าเสมอ กองทุนยังมีมมุ มองปานกลางบนตราสารหนี ,ตลาดเกิดใหม่ โดยเน้ นลงทุน
บนตราสารหนี ,ภาครัฐ หรื อ รัฐวิสาหกิจ ความเสี+ยงในเรื+ องอัตราดอกเบี ,ยที+มีแนวโน้ มสูงขึ ,นยังคงเป็ นความเสี+ยงหลักของกองทุน แม้ ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการสื+อสารถึงการขึ ,นอัตราดอกเบี ,ยในระดับที+ไม่รวดเร็วจนเกินไป แต่ตลาดตราสารหนี ,ทัว+ โลกในช่วงที+ผ่านมาก็ได้
สะท้ อนถึงแนวโน้ มการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี ,ยจะปรับเพิ+มขึ ,นอีก
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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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื=อการเลี/ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 633,284,112.73 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี/สินอื=น
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

658,698,621.43
712,674.51
1,223,508.61
9,774.69
20,000.00
660,664,579.24
10,040,930.46
54,603.94
598,995.75
16,710.83
10,711,240.98
649,953,338.26

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที=ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที=ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที=จาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)
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598,950,320.06
(2,066,378.52)
53,069,396.72
649,953,338.26

10.8515
59,895,031.8344

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

17,526.94
17,526.94
2,875,633.97
107,836.32
539,181.36
29,753.07
3,552,404.72
(3,534,877.78)

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
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1,293,034.82
(49,112,988.12)
(14,307,176.90)
14,298,718.64
(47,828,411.56)
(51,363,289.34)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื<อการเลี'ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 เมษายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี'ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
0.95
0.100000 เมื<อทวงถาม
110,017.74
110,017.74
0.02
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.250000 เมื<อทวงถาม 6,130,396.66 6,130,396.66
0.93
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
99.05
หน่วยลงทุน
PIMCO GIS Income Fund
PIMINIA
627,043,698.33 652,458,207.03
99.05
จํานวน 1,205,149.240000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 15.8200 USD
รวมเป็ นเงิน 19,065,461.02 USD
658,698,621.43 100.00
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ ทอินคัมเพือการเลียงชีพ

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สั ญญาซือขายล่วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

6,962,839.99

1.07

110,024.46

0.02

713,263.84

0.11

6,139,551.69
652,458,230.64

0.94
100.39

652,458,207.03

100.39

23.61
(8,817,421.85)

0.00
(1.36)

(6,754,950.00)

(1.04)

1,223,508.61
(3,285,980.46)
(650,310.52)
20,000.00
(71,314.77)
(598,995.75)

0.19
(0.51)
(0.10)
0.00
(0.01)
(0.09)

649,953,338.26

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัมเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 เมษายน 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

105,216,316.80
243,902,599.00
265,078,542.60
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(0.5056)
0.1882
(1.0393)

20 พ.ค. 2565
1 ก.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565

(3,285,980.46)
1,223,508.61
(6,754,950.00)

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 ทอินคัมเพือการเลียงชีพ
ตัง* แต่ วันที 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565
จํานวนเงิน
หน่ วย:พันบาท
2,875.63
107.84
539.18
29.75
3,552.40

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/
0.8560
0.0321
0.1605
0.0089
1.0575

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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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลสมาร์ ทอินคัมเพือการเลียงชีพ
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 29 เมษายน 2565

% 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

KFSINCRMF

-7.34%

-6.35%

-7.25%

-6.34%

0.11%

0.93%

N/A

นับจากวันเริม
โครงการ
(23 พฤศจิกายน 2559)
1.52%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-9.32%

-7.32%

-9.62%

-8.05%

1.05%

1.56%

N/A

1.76%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

5.04%

5.67%

4.28%

3.30%

4.75%

3.81%

N/A

3.68%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

6.79%

7.36%

6.19%

5.00%

4.81%

4.09%

N/A

4.03%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วย
ต้ นทุนการป้ องกันความเสีRยงด้ านอัตราแลกเปลีRยน เพืRอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีRคํานวณ ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกัน
ความเสีRยงด้ านอัตราแลกเปลีRยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
** ผลตอบแทนทีRมีอายุเกินหนึRงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565)
ชือกองทุน
รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัมเพือการเลียงชีพ
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) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 เมษายน 2565
1. นางสาวพรทิพา
หนึงนําใจ
2. นายธีรภาพ
จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์
ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
5. นายจาตุรันต์
สอนไว
6. นายชูศกั ดิN
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 2.45%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 30/04/2022)
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