รายงานประจําครึ่งปVแรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

KFGPROP

กองทุนรวม

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอรตี้
Krungsri Global Property Fund
กองทุนนี้มีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอรตี้-สะสมมูลคา (ชื่อยอ: KFGPROP-A)

2. หนวยลงทุนชนิดจายเงินป<นผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอรตี้-ป<นผล (ชื่อยอ: KFGPROP-D)

3. หนวยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอรตี้-ผู#ลงทุนสถาบัน (ชื่อยอ: KFGPROP-I)
(เริ่มเป+ดทําการขายหนวยลงทุนชนิดผูล
# งทุนสถาบัน ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เปนต#นไป)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ ตี %
 สารบริษัทจัดการ

3

 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

13
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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
โกลบอลพร็ อ พเพอร์ ตี + (KFGPROP) ตั +งแต่วนั ที3 1 เมษายน 2565 ถึงวันที3 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี +
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ ตี + มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที3 30 กันยายน 2565 ซึง3 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี +
- KFGPROP-A จํานวน 77.43 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9014 บาท
- KFGPROP-D จํานวน 152.41 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 7.1508 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFGPROP-A ลดลงร้ อยละ 24.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้ อยละ 16.57
- KFGPROP-D ลดลงร้ อยละ 24.35 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้ อยละ 16.57
ภาวะการลงทุนในช่วงที3ผ่านมา
ในรอบครึ3 งปี ที3ผ่านมา กองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ
25.04% โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลักมีมลู ค่าเพิ3มขึน+ ทําจุดสูงสุดในรอบครึ3 งปี ในช่วงกลางเดือนเมษายน จากการ
M&A ใน Sector ที3 ดํ า เนิ น ไปอย่ างต่ อ เนื3 อ งโดยกองทุน Private Property ขนาดใหญ่ ไ ด้ มีก ารซือ+ หุ้น Property ในตลาดจากราคาที3
ค่อ นข้ าง Discount โดยเปรี ยบเทียบ อย่า งไรก็ตามหลังจากนัน+ มูล ค่า NAV ของกองทุน หลักมีการปรับ ตัวลดลง โดยทํา จุดตํ3าสุด
ในรอบครึ3งปี ในช่วงปลายเดือนกันยายนจากตัวเลขเงินเฟ้ อที3ออกมาสูงกว่าที3คาด ความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั3 งสหรัฐฯ และ
ยุโรป ซึง3 อาจส่งผลให้ ความต้ องการใช้ Infrastructure ต่างๆ ลดลง
ณ สิ น+ เดื อ นสิ ง หาคม 2565 กองทุน หลัก มี สัด ส่ ว นการลงทุน ในหมวด Retail REITs 21.2% หมวด Industrial REITs 16.4% หมวด
Residential REITs 15.6% และ หมวด Office REITs 9% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแนวโน้ มการลงทุน ผู้จดั การกองทุนหลักยังคงมีมมุ มองเป็ นบวกต่อการลงทุนในกลุ่ม Real Estate เนื3องจากลักษณะของรายได้ ที3
มีความต่อเนื3อง ได้ ประโยชน์จากการกระจายความเสี3ยง รวมทังสามารถปรั
+
บขึ +นค่าเช่าตามเงินเฟ้ อที3ปรับตัวสูงขึ +น โดย ณ ปั จจุบนั ตลาด
มีการรับรู้ผลกระทบในประเด็นการขึ +นดอกเบี +ยไปพอสมควรแล้ ว ซึง3 ส่งผลให้ ราคาหุ้นในกลุ่มซื +อขายกันในโซน Discount ซึง3 เป็ นจังหวะที3
ดีในการลงทุนเพื3อรับรายได้ ที3มีความต่อเนื3อง และช่วยปกป้องมูลค่าของเงินลงทุนในช่วงที3อตั ราเงินเฟ้ อยังคงยืนอยู่ในระดับสูง
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที3ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง+ นี + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที3เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็ อพเพอร์ต้ ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 268,244,717.38 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
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235,974,523.34
324,275.81
191,425.20
2,436.03
4,430,725.73
27,256.11
67,960.02
241,018,602.24
10,920,705.40
12,804.50
431.05
237,259.40
529.40
7,183.40
11,178,913.15
229,839,689.09

300,120,395.59
59,102,597.18
(129,383,303.68)
229,839,689.09
77,431,283.14
8,698,696.8638
8.9014
152,408,405.95
21,313,342.5870
7.1508

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็ อพเพอร์ต้ ี
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

6,406.80
4,337,928.68
134,083.13
4,478,418.61
1,068,805.09
41,327.11
213,761.05
30,081.85
1,353,975.10
3,124,443.51

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

(214,353.25)
(75,221,939.82)
(8,591,619.52)
7,071,214.46
(76,956,698.13)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(961.09)
(73,833,215.71)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
รวม

(23,897,118.83)
(49,936,096.88)
(73,833,215.71)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็ อพเพอร์ต้ ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Janus Henderson Global Real Estate Fund
จานวน 388,959.600000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 15.8600 USD
รวมเป็ นเงิน 6,168,899.27 USD

อัตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(บาท)
(%)

0.150000 เมื่อทวง
0.250000 เมือ่ ทวง

JANREI1

7

Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

928.26
3,085,309.84

1.31
0.00
1.31

265,158,479.28 232,888,285.24

98.69
98.69

235,974,523.34

100.00

928.26
3,085,309.84

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ ตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate BBB
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

% NAV

3,412,949.94

1.48

928.28

0.00

3,086,342.74
325,678.92
232,888,285.24

1.34
0.14
101.33

232,888,285.24
(10,729,280.20)

101.33
(4.67)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
FITCH-LONG
Rate AA
(5,538,651.13)
Rate AA(5,190,629.07)
อืนๆ
4,267,734.11
ลูกหนี
4,525,941.86
เจ้าหนี
(20,948.35)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(237,259.40)

(2.41)
(2.26)
1.86
1.97
(0.01)
(0.10)

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

100.00

229,839,689.09
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ ตี
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
% NAV
(Notional Amount)

วันครบกําหนด

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

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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57,663,911.80
71,859,224.90
11,848,298.00
58,224,582.70
9,656,832.00
10,509,647.50
42,055,944.00
14,913,195.00

(1.2868)
(0.9716)
0.0833
(1.2202)
(0.0090)
(0.0625)
(0.8450)
(0.3564)

7 ต.ค. 2565
16 ธ.ค. 2565
7 ต.ค. 2565
4 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565
4 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565
25 พ.ย. 2565

(2,957,619.24)
(2,233,009.83)
191,425.20
(2,804,405.90)
(20,781.31)
(143,660.00)
(1,942,039.83)
(819,189.29)

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 จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ ตี
ตัง* แต่ วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
1,068.81
41.33
213.76
30.08
1,353.98

ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.8025
0.0310
0.1605
0.0226
1.0166

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จา่ ยที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ ตี
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(1 ตุลาคม 2562)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFGPROP-A

-27.41%

-11.24%

-24.35%

-20.62%

N/A

N/A

N/A

-3.80%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-19.62%

-4.80%

-16.57%

-11.31%

N/A

N/A

N/A

1.14%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

20.25%

20.24%

21.96%

19.14%

N/A

N/A

N/A

23.76%

ความผันผวนขอดัชนีชีวัด

19.76%

19.45%

21.02%

18.59%

N/A

N/A

N/A

22.55%

% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(31 มีนาคม 2559)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

KFGPROP-D

-27.42%

-11.24%

-24.35%

-20.63%

-3.58%

1.01%

N/A

-0.54%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-19.62%

-4.80%

-16.57%

-11.31%

0.91%

1.38%

N/A

0.40%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

20.25%

20.24%

21.96%

19.14%

23.77%

19.41%

N/A

17.76%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

19.76%

19.45%

21.02%

18.59%

22.52%

18.52%

N/A

16.95%

หมายเหตุ:

* ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี FTSE EPRA NAREIT Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วย
อัตราแลกเปลีRยนเพืRอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีRคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีRมีอายุเกินหนึRงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็อพเพอร์ตี

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

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 กันยายน 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิKพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
5. นายกวิฬ
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิK
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์
10. นายวัชริ นทร์
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา
 KFGPROP-D (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 8.93%
 KFGPROP-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 8.93%
 KFGPROP-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.00
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)

14

