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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั (KF-INCOME) 
ตั 4งแต่วนัที6 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที6 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 4 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 1,280.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 11.7557 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10.07 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 5.20 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที6ผ่านมา JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลง 9% โดยกองทนุหลกัได้รับ
แรงกดดนัจากเงินเฟ้อที6เร่งตวัขึ 4นในสหรัฐฯ ปัญหาวิกฤติพลงังานในยุโรป และสถานการณ์สงครามในยเูครน เป็นต้น โดยปัญหาเงินเฟ้อ
ที6อยู่ในระดบัสงูส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต้องดําเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ 4น ผ่านการเร่งขึ 4น
ดอกเบี 4ยนโยบาย โดย Fed ได้ปรับขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยครั 4งแรกในเดือนมีนาคมและมีแนวโน้มปรับขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยในทกุการประชมุที6เหลือ
ของปี ด้าน ECB เริ6มปรับขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยนโยบายครั 4งแรกในเดือนกรกฎาคมที6ผ่านมา ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดมีความตึงตวัมากขึ 4น
และราคาตราสารหนี 4ในกองทนุปรับตวัลดลง นอกจากนี 4สถานการณ์สงครามในยเูครน ยงัส่งผลให้นกัลงทนุทยอยลดความเสี6ยงลง ทําให้
ตลาดหุ้นโลกปรับตวัลดลง ท่ามกลางภาวะที6เศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัชะลอลงเมื6อเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้คาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกถกูปรับลดลงต่อเนื6อง อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อในปีหน้ามีทิศทางชะลอตวัลง ส่งผลให้สหรัฐฯและยโุรปมีแนวโน้มสิ 4นสดุวฏัจกัร
ดอกเบี 4ยขาขึ 4นในครึ6งแรกของปีหน้า ซึ6งเป็นปัจจยับวกต่อตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี 4 
ณ สิ 4นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี 4 43% โดยแบ่งเป็นการลงทุนตราสารหนี 4 US High yield 32% และ
ตราสารหนี 4 European High Yield 4% เป็นต้น ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น 43% แบ่งเป็น
การลงทนุในตลาดอเมริกาเหนือ 19% ยโุรป 6% และตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯมีมมุมองเชิงบวกต่อการลงทนุในกองทนุประเภท Multi-asset ที6มีการกระจายการลงทนุในหลายสินทรัพย์ เพื6อสร้างผลตอบแทน
ที6สมํ6าเสมอและมีการกระจายความเสี6ยงที6เหมาะสม โดยกองทนุมีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทนุทั6วโลก ทั 4งในตลาดหุ้น
และตราสารหนี 4 ซึ6งเหมาะกบัตลาดในปัจจบุนัที6มีความผนัผวนสงูขึ 4น เนื6องจากภาวะเงินเฟ้อที6อยู่ในระดบัสงู เศรษฐกิจโลกที6ชะลอตวัลง 
และการดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดของ Fed และ ECB 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 4งนี 4 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลอนิคมั 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรีโกลบอลอินคมั (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจดัการโดย บริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2565 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 ธนัวาคม 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 1,220,714,502.62 1,518,488,663.38

เงินฝากธนาคาร 1,963,007.34 3,614,222.76

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 59,264,339.00        -                          

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,219,499.20 1,564,113.73

จากดอกเบีย 27,237.69 42,789.35

จากการขายหน่วยลงทุน 985,225.47 1,576,356.92

รวมสินทรัพย์ 1,284,173,811.32 1,525,286,146.14

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 544,180.00 34,409,577.49        

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 1,657,871.92 1,249,185.53

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 193,591.07 4,427.50

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 978,634.48 1,213,797.14

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,085.66 6,418.40

หนีสินอืน 25,258.12 28,440.44

รวมหนีสิน 3,403,621.25 36,911,846.50

สินทรัพย์สุทธิ   1,280,770,190.07 1,488,374,299.64

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,089,480,790.60 1,138,529,490.23

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (594,793,757.78)     (588,817,937.31)     

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 786,083,157.25 938,662,746.72

สินทรัพย์สุทธิ 1,280,770,190.07 1,488,374,299.64

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.7557 13.0727

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 108,948,079.0598 113,852,949.0235

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร  (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3000         เมือทวงถาม 16,796.67             16,796.67             -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500         เมือทวงถาม 28,446,142.18      28,446,142.18      2.33                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 28,462,938.85      2.33                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

   จาํนวน 286,601.1830 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 118.0300 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 33,827,537.63 เหรียญสหรัฐฯ JPGIAHD ไม่มีกาํหนดอายุ 1,346,236,659.32 1,192,251,563.77 97.67               

รวมหน่วยลงทุน 1,192,251,563.77 97.67               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,374,699,598.17 บาท) 1,220,714,502.62 100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร  (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 16,780.22             16,780.22             -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 36,369,858.66      36,369,858.66      2.40                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์ 36,386,638.88      2.40                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

   จาํนวน 321,505.6170 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 136.6700 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 43,940,172.68 เหรียญสหรัฐฯ JPGIAHD ไม่มีกาํหนดอายุ 1,449,597,396.27 1,482,102,024.50 97.60               

รวมหน่วยลงทุน 1,482,102,024.50 97.60               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,485,984,035.15 บาท) 1,518,488,663.38 100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 72,292,045.12 56,718,407.59

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 8,677,898.54 8,870,885.71

รายไดด้อกเบีย 76,397.74 90,847.28

รวมรายได้ 81,046,341.40 65,680,140.58

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 9,389,346.78 9,639,611.90

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 450,688.63 462,701.37

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 2,253,443.25 2,313,506.84

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80,000.00 80,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 12,173,478.66 12,495,820.11

รายได้สุทธิ 68,872,862.74 53,184,320.47

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (28,440,855.89)       936,391.84             

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (186,489,723.78)     59,814,765.69        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (173,336,815.40)     (68,571,748.80)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 93,129,736.49        (72,888,246.63)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 73,696,666.01        147,257,412.74      

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน (221,440,992.57)     66,548,574.84        

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (152,568,129.83)     119,732,895.31      

หกั ภาษีเงินได้ 3.5 (11,459.64)              (13,627.07)              

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ (152,579,589.47)     119,719,268.24      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (152,579,589.47)     119,719,268.24      

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 176,280,197.78      163,806,095.04      

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (231,304,717.88)     (333,329,813.28)     

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (207,604,109.57)     (49,804,450.00)       

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,488,374,299.64   1,538,178,749.64   

สินทรัพย์สุทธิสินปี 1,280,770,190.07   1,488,374,299.64   

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 113,852,949.0235  128,031,431.2579  

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 13,824,166.9006    12,519,208.3049    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (18,729,036.8643)   (26,697,690.5393)   

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 108,948,079.0598  113,852,949.0235  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันท ี30 พฤศจกิายน 2565  

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมือวันที 4 ธันวาคม 2557 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 

จํานวน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท 

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรือมีไวซึ้ง 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วน

การลงทุนในตราสารแห่งทุน สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) และรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนด

ระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ JPMorgan 

Investment Funds - Global Income Fund ("กองทุนหลกั") ซึงเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายให้กบัผูล้งทุนทวัไป 

จัดตังและบริหารจัดการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทุนรวมที

จัดตังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้

กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึง เป็นสมาชิกสามัญของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษทัจดัการจะทาํการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัทีประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะทีกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในสกุลเงินต่าง ๆ 

เช่น เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนดอ์งักฤษ เป็นตน้ อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) 

ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความ

แตกต่างกันในเรืองของนโยบายการจัดสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผูล้งทุน  

เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class A (mth) - USD (Hedged) 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund  

เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือตาม

อตัราส่วนทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทงันี จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียใน

รอบปีบัญชีไม่ต ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทีออก รับรอง 

รับอาวลั หรือคาํประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/

ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และ 

ปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้ับแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ กองทุนจะไดรั้บ

เงินปันผลคืนในรูปแบบการเพิมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds - 

Global Income Fund 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.6250 ต่อปี ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ  

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด คาํนวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

3.5 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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3.7 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 394,099,813.09 319,799,273.08 

ขายเงินลงทุน 550,537,685.63 507,888,680.75 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด JPMorgan Investment Funds - Global 

Income Fund ในอัตราร้อยละ 0.6250 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนได้ลงทุนในกองทุน

ดงักล่าว ทงันีรายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั 

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษทัจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว สําหรับปี สินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2565  

และ 2564 มีดงัตอ่ไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,389,346.78 9,639,611.90 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 2,253,443.25 2,313,506.84 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลยีน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 788,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8300 22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564 26,658,040.00 

รายการซือ 4,663,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2100 2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565 154,858,230.00 

รายการซือ 4,486,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 150,191,280.00 

รายการซือ 4,246,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 142,156,080.00 

รายการซือ 6,395,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 216,246,925.00 

รายการซือ 2,581,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 87,276,515.00 

รวมรายการซือ 23,159,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   777,387,070.00 

รายการขาย 403,886.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.0470 6 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565 14,558,878.64 

รายการขาย 471,124.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.6476 5 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2565 16,794,439.90 

รวมรายการขาย 875,010.00 เหรียญสหรัฐฯ   31,353,318.54 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 4,246,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2160 2 ก.พ. 2565 - 25 มี.ค. 2565 141,035,136.00 

รายการขาย 2,581,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4780 23 มี.ค. 2565 - 22 เม.ย. 2565 86,406,718.00 

รายการขาย 7,214,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4648 23 มี.ค. 2565 - 13 พ.ค. 2565 241,415,067.20 

รายการขาย 8,678,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.7633 20 เม.ย. 2565 - 15 ก.ค. 2565 292,997,917.40 

รวมรายการขาย 22,719,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   761,854,838.60 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลยีน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงนิตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 8,569,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 268,479,623.50 

รายการซือ 3,450,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 115,437,000.00 

รายการซือ 3,386,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 113,295,560.00 

รวมรายการซือ 15,405,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   497,212,183.50 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 8,983,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3515 7 เม.ย. 2564 - 3 ก.ย. 2564 281,630,524.50 

รายการขาย 7,557,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4755 10 ส.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 252,974,353.50 

รวมรายการขาย 16,540,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   534,604,878.00 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 697,697.57 880,277.29 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 167,447.43 211,266.54 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

    ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนเงินตรา อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 7,557,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4755 10 ส.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 252,974,353.50 
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7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ไดเ้ลือกลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือกองทุน JPMorgan 

Investment Funds - Global Income Fund  

ขอ้มูลของกองทุนหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ซึงเ ป็นกองทุนรวมที

จัดตังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก 

แ ล ะ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มัญ ข อ ง  International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 

fund) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 

วนัทีจดทะเบียนกองทุนรวม 31 สิงหาคม 2555 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

และนโยบายการลงทุน 

ของกองทุนหลกั 

(1) กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพือสรรหารายได้ทีสมาํเสมอ 

จากการลงทุนหลักในพอร์ตการลงทุนของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที

ก่อให้เกิดรายได้ทวัโลก และการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพนัธ์ทาง

การเงิน 

(2) กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารแห่งทุน และ

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)  

ซึงมีผู้ออกหลักทรัพย์ทีอาจจัดตังอยู่ในประเทศต่าง ๆ  ซึงรวมถึง

ประเทศในตลาดเกิดใหม่ 

(3) กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยอื์น ซึงรวมถึงและไม่ไดถู้กจาํกดัการ

ลงทุนในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ และสัญญาซือขายล่วงหน้าในอตัรา

แลกเปลียนเงิน (forward currency exchange contracts) 

(4) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกวา่อนัดบั

ทีสามารถลงทุนได ้หรือตราสารหนีทีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

(5) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการลงทุน เครืองมือดงักล่าวอาจมีวตัถุประสงคเ์พือ

การป้องกันความเสียง ซึงรวมถึงและไม่ได้ถูกจํากัดการลงทุนใน 

ฟิวเจอร์ (futures) ออปชัน (options) สัญญาสําหรับความแตกต่าง 

(contracts for difference) สัญญาฟอร์เวิร์ด (forward contracts) ทีเป็น 
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วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

และนโยบายการลงทุน 

ของกองทุนหลกั (ต่อ) 

เครืองมือทางการเงิน และออปชันบนสัญญา credit linked instrument, 

mortgage TBAs และ สัญญา สวอป (swap contracts) โดยข้อตกล ง

ภาคเอกชน และตราสารหนีอืน ๆ เช่น ตราสารอนุพนัธ์ด้านสกุลเงิน

และการป้องกนัความเสียงจากการเปลียนแปลงต่าง ๆ 

(6) กองทุนอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพือช่วย

สนบัสนุนการจดัการลงทุนพืนฐาน 

(7) กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีเปลียนมือได้ทีอยู่ภายใต้กฎระเบียบ

พนืฐาน (UCITS) และ/หรือ กองทุนเปิดทีลงทุนในตราสารร่วม (UCIs) 

อืน ๆ 

 (8) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่าง ๆ และจะทําสัญญา

ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนนอกเหนือจากสกุลเงินยโูร หรือ

อาจจะบริหารจดัการลงทุนโดยอา้งอิงกบัดชันีชีวดัของกองทุน 

ตวัชีวดั (Benchmark) ค่ า เ ฉลีย ข อง 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total 

Return Gross) Hedged to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) 

Hedged to USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) 

Hedged to USD 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการลงทุน บริษทั JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผูดู้แลผลประโยชน ์/  

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

8. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,372,000.00 295,615,320.00 -  544,180.00 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 40,502,000.00 1,479,810,909.00 59,264,339.00 -  

รวมมูลค่ายุติธรรม   59,264,339.00 544,180.00 
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   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,396,000.00 1,395,298,610.30 -  34,409,577.49 

รวมมูลค่ายุติธรรม   -  34,409,577.49 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้
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ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 1,192,251,563.77 - 1,192,251,563.77 

ตราสารหนี - 28,462,938.85 - 28,462,938.85 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 59,264,339.00 - 59,264,339.00 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 544,180.00 - 544,180.00 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 1,482,102,024.50 - 1,482,102,024.50 

ตราสารหนี - 36,386,638.88 - 36,386,638.88 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 34,409,577.49 - 34,409,577.49 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพจิารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 
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9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเ งินตาม 

มูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 30,425,946.19 - - 30,425,946.19 

หน่วยลงทุน - - 1,192,251,563.77 1,192,251,563.77 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 59,264,339.00 59,264,339.00 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในตา่งประเทศ - - 1,219,499.20 1,219,499.20 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 27,237.69 27,237.69 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 985,225.47 985,225.47 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 544,180.00 544,180.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 1,657,871.92 1,657,871.92 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 193,591.07 193,591.07 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 978,634.48 978,634.48 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 4,085.66 4,085.66 

หนีสินอืน - - 25,258.12 25,258.12 

  

24



- 12 - 

 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 40,000,861.64 - - 40,000,861.64 

หน่วยลงทุน - - 1,482,102,024.50 1,482,102,024.50 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในตา่งประเทศ - - 1,564,113.73 1,564,113.73 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 42,789.35 42,789.35 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 1,576,356.92 1,576,356.92 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 34,409,577.49 34,409,577.49 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 1,249,185.53 1,249,185.53 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 4,427.50 4,427.50 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 1,213,797.14 1,213,797.14 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 6,418.40 6,418.40 

หนีสินอืน - - 28,440.44 28,440.44 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได ้ทงันี บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที 

มากขึน 
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ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 33,827,537.63 43,940,172.68 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 34,600.63 46,371.59 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ  

35.2450 บาท และ 33.7300 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 20 มกราคม 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 30,453,183.88 2.37

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 16,811.93 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,963,599.20 0.15

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 28,472,772.75 2.22

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,192,251,563.77 93.09

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,192,251,563.77 93.09

สัญญาซือขายล่วงหน้า 58,720,159.00 4.58

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA 58,720,159.00 4.58

อนืๆ  (654,716.58)  (0.04)

     ลูกหนี 2,204,724.67 0.17

     เจา้หนี  (1,880,806.77)  (0.13)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (978,634.48)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,280,770,190.07 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอนิคมั

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 295,615,320.00  (0.0425) 2 ธ.ค. 2565  (544,180.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 230,035,584.00 0.8479 23 ธ.ค. 2565 10,860,269.58

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 293,002,329.00 0.0425 3 มี.ค. 2566 544,505.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 302,907,332.00 0.6118 2 ธ.ค. 2565 7,836,192.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 37,380,598.50 0.0542 23 ธ.ค. 2565 694,404.37

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 309,979,065.50 1.7467 20 ม.ค. 2566 22,371,697.37

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 306,506,000.00 1.3240 10 ก.พ. 2566 16,957,270.68

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 9,389.35 0.6688

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 450.69 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,253.44 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0057

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 12,173.48             0.8671

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

3/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สนิ ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสนิทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จา่ยที7เกี7ยวข้องกบั การปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ 

2/ กองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุ

เปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ในอตัราร้อยละ 50 ซึ7งจะเทา่กบัร้อยละ 0.625 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ JPMorgan 

Investment Funds - Global Income Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ทั Wงนี W การคืน

คา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลี7ยนได้ตามการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอนิคัม

ตั ,งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถงึวันที� 30 พฤศจกิายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(4 ธันวาคม 2557) 

KF-INCOME -12.34% -1.55% -5.70% -10.07% -0.44% 0.70% N/A 2.04% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -6.23% -1.84% 1.22% -5.20% 8.44% 6.04% N/A 6.23% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 9.29% 9.43% 9.63% 9.15% 8.56% 7.05% N/A 6.90% 

ความผนัผวนของดชันชีีว้ดั 12.93% 15.64% 14.72% 12.63% 11.38% 9.51% N/A 8.45% 
 

หมายเหตุ :   *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  

 1. ดชันี Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน 40% 

 2. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สดัส่วน 35% 

 3. ดชันี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สดัส่วน 25% 

 ในสกลุเงินเหรียญสหรฐัปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 JPMorgan Investment Funds - Global 

Income Fund

1 1 6 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

32



ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอนิคมั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.69%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022) 
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