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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพื*อ
การเลี +ยงชีพ (KFSINCRMF) ตั +งแต่วนัที* 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที* 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพื*อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที* 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 640.73 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.3731 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 11.29 ลดลงน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที*ลดลงร้อยละ 16.46 

ภาวะการลงทนุในช่วงที*ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที*ผ่านมาตั +งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับเพิ*มอัตราดอกเบี +ย
นโยบายขึ +นอย่างรวดเร็ว หลังจากที*คงอัตราดอกเบี +ยอยู่ในระดับตํ*านับตั +งแต่เริ*มวิกฤต COVID-19 เมื*อปี 2562 โดยมีการปรับอัตรา
ดอกเบี +ยนโยบายจากกรอบอัตราดอกเบี +ยที* 0% - 0.25% เป็น 0.25% - 0.50% ในเดือนมีนาคม 0.75% - 1.00%  ในเดือนพฤษภาคม 
1.50% - 1.75% ในเดือนมิถุนายน 2.25% - 2.50% ในเดือนกรกฎาคม และล่าสุด 3.00% - 3.25% ในเดือนกันยายน นับเป็นการขึ +น
อตัราดอกเบี +ยที*รวดเร็วที*สดุในรอบหลายทศวรรษ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราเงินเฟ้อที*เพิ*มสงูขึ +นอย่างรวดเร็วและตลาดการจ้างงานที*
แข็งแกร่งในสหรัฐฯ โดยเงินเฟ้อที*เพิ*มขึ +นยงัมีแรงหนนุมาจากการก่อสงครามต่อยเูครนโดยรัสเซีย ที*ทําให้ราคาพลงังานปรับตวัเพิ*มสงูขึ +น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทนุในการดําเนินธุรกิจต่างๆทั*วโลก โดยเงินเฟ้อได้เพิ*มขึ +นอย่างต่อเนื*องและปรับตวัสงูสดุในรอบ 40 ปี ในเดือน
มิถุนายนที*ผ่านมา ถ้อยแถลงของประธาน Fed ที*มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก โดยอาจยอมให้เกิดเศรษฐกิจ
ถดถอยตามมา ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐฯ ระยะสั +นและระยะกลางปรับตวัเพิ*มขึ +นอย่างมาก ในระดับที*สูงกว่าพันธบตัร
ระยะยาว กองทนุซึ*งมีการลงทนุบนตลาดตราสารหนี +สหรัฐฯเป็นหลกัจึงได้รับผลกระทบเชิงลบด้านราคาจากอตัราผลตอบแทน (Yield) ที*
เพิ*มสงูขึ +น ทั +งจากตราสารหนี +ภาครัฐและภาคเอกชนในภมูิภาคต่างๆ  

ข้อมลูล่าสดุกองทนุมีการลงทุนใน Asset back securities ประเภท MBS 60% ตราสารหนี + High Yield 20% ตราสารหนี +ระดบัลงทนุได้ 
13% และ ตราสารหนี +ภาครัฐบาล 17% กองทนุมีสถานะชอร์ตตราสารหนี +ในบางประเทศเช่น ญี*ปุ่ นและองักฤษ 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนยงัคงจดัพอร์ตโฟลิโอที*มีการกระจายการลงทุนสงู โดยเน้นตราสารที*มีสภาพคล่อง และมีสิทธิในการได้รับผลตอบแทนเหนือ
ตราสารหนี +อื*นๆในโครงสร้างทางการเงิน (capital structure) ของบริษัท กองทุนได้เพิ*มอายุเฉลี*ยของกองทุนขึ +นเล็กน้อย จากมมุมอง
เชิงบวกบนตราสารหนี +ระยะยาวของสหรัฐฯรวมถึง Agency MBS และ การลดสถานะชอร์ตบนตราสารหนี +ขององักฤษลง กองทุนยงัคง
สดัส่วนการลงทนุในพนัธบตัรชดเชยเงนิเฟ้อที*ประมาณ 5% จากการประเมินกองทนุเชื*อวา่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ณ ปัจจบุนั อยู่ในช่วงสดุท้าย
ของการขยายตวั โดยมีแนวโน้มเกิดเศรษฐกิจถดถอยมากขึ +น จากผลิตภณัฑ์มวลรวมสหรัฐฯที*ยงัมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับเงินเฟ้อที*
ยงัคงอยู่ในระดบัสงู แต่อาจมีแนวโน้มลดลงจาก Break even inflation ที*ลดลง นโยบายการเงินจึงยงัคงมีแนวโน้มตงึตวั ไม่เกื +อหนนุการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และเชื*อว่าการแตกแยกกนัในทางการเมอืงของโลกยงัคงมีแนวโน้มเพิ*มขึ +น โดยภาคเอกชนมีแนวโน้มดําเนินธุรกจิใน
ลกัษณะที*กล้าเสี*ยงลดลง ในสภาวะเช่นนี + กองทนุมีมมุมองว่าการลงทนุควรเน้นคณุภาพของตราสารหนี +มากกว่าอตัราผลตอบแทน และ
เชื*อว่าตราสารหนี +ยงัคงเป็นสินทรัพย์หนึ*งที*ช่วยลดความเสี*ยงให้กบัพอร์ตโฟลิโอของนกัลงทนุ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที*ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที*เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 649,991,314.93 642,777,465.77

เงินฝากธนาคาร 2,600,558.75 2,249,307.05

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 2,443,189.55         5,714,468.06

ลูกหนี

จากดอกเบีย 12,966.84              11,027.25               

จากการขายหน่วยลงทุน 89,750.00              96,000.00               

รวมสินทรัพย์ 655,137,780.07 650,848,268.13

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 13,040,438.21 224,713.01

เจา้หนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 724,073.22            78,335.75

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 627,262.32 637,808.43

หนีสินอืน 15,351.12              15,540.57

รวมหนีสิน 14,407,124.87 956,397.76

สินทรัพย์สุทธิ   640,730,655.20 649,891,870.37

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 617,684,355.50 555,473,614.24

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 53,947,819.04 45,121,345.31

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (30,901,519.34) 49,296,910.82

สินทรัพย์สุทธิ 640,730,655.20 649,891,870.37

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.3731 11.6997

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 61,768,435.5504 55,547,361.4243

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดด้อกเบีย 34,623.16 29,738.73

รวมรายได้ 34,623.16 29,738.73

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 5,591,338.12 5,138,483.78

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 209,675.17 192,693.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 1,048,375.87 963,465.63

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 6,909,389.16 6,354,642.49

ขาดทุนสุทธิ (6,874,766.00) (6,324,903.76)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 3,224,228.63 5,231,050.71          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (73,730,913.87) 34,940,340.59

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (70,622,195.80) (45,461,169.20)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (16,087,003.71) 4,096,994.71

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 83,892,220.59 38,668,626.08

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (73,323,664.16) 37,475,842.89

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (80,198,430.16) 31,150,939.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (80,198,430.16) 31,150,939.13

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 165,923,406.83 227,810,171.50

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (94,886,191.84) (83,591,327.43)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (9,161,215.17) 175,369,783.20

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 649,891,870.37 474,522,087.17

สินทรัพย์สุทธิสินปี 640,730,655.20 649,891,870.37

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 55,547,361.4243 43,012,395.8577

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 14,694,052.6078 19,761,333.0985

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (8,472,978.4817) (7,226,367.5319)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 61,768,435.5504 55,547,361.4243

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพือการเลยีงชีพ

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมัเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3000         เมือทวงถาม 110,048.50             110,048.50             0.02                

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500         เมือทวงถาม 20,143,387.08        20,143,387.08        3.10                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 20,253,435.58        3.12                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด PIMCO GIS Income Fund

   จาํนวน 1,087,032.9400 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 15.2400 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 16,566,382.01 เหรียญสหรัฐฯ PIMINIA ไม่มีกาํหนดอายุ 628,941,296.40      629,737,879.35      96.88              

รวมหน่วยลงทุน 629,737,879.35      96.88              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 649,194,731.98 บาท) 649,991,314.93      100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมัเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 10,011.88               10,011.88               -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 15,112,624.59        15,112,624.59        2.35                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 15,122,636.47        2.35                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด PIMCO GIS Income Fund

   จาํนวน 1,110,700.7720 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 17.0200 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 18,904,127.14 เหรียญสหรัฐฯ PIMINIA ไม่มีกาํหนดอายุ 553,127,332.48      627,654,829.30      97.65              

รวมหน่วยลงทุน 627,654,829.30      97.65              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 568,249,968.95 บาท) 642,777,465.77      100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพือการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมี

เงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย

มีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) ซึงเป็นกองทุนรวมตราสารหนี (Fixed Income Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) และรับซือคืน

หน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ PIMCO GIS Income 

Fund (Class I-Acc) ("กองทุนหลกั") ซึงบริหารจัดการโดยบริษทั PIMCO Funds : Global Investors Series plc 

และเป็นกองทุนรวมทีจัดตงัตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) ภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ International 

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

บริษัทจัดการจะทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีประเทศฮ่องกงหรือประเทศสิงคโปร์ 

อย่างใดอย่างหนึง ซึงโดยปกติจะซือขายหน่วยลงทุนทีประเทศฮ่องกงเป็นหลกั แต่กรณีประเทศฮ่องกงหยุดทาํ

การจึงไปซือขายหน่วยลงทนทุนทีประเทศสิงคโปร์แทน และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั 

ในขณะทีกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์

ออสเตรเลีย เปโซเม็กซิกนั เรอลับราซิล หรือปอนด์องักฤษ เป็นตน้ อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายใน

หลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย

ลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิ

ของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class I-Acc 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียใน

รอบปีบัญชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือ 

เงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดับความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-

Investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กบั

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารทีมีลกัษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้น

ราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง 

กองทุนไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

16



- 4 - 

 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 274,301,718.87 232,518,240.07 

ขายเงินลงทุน 280,473,400.79 137,363,311.17 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,591,338.12 5,138,483.78 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,048,375.87 963,465.63 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 3,809,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.5450 11 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565 127,772,905.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 3,695,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1948 9 มี.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565 122,654,786.00 

รวมรายการซือ 7,504,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   250,427,691.00 

สัญญา Forward      

รายการขาย 3,695,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.5514 11 ม.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565 123,972,423.00 

รายการขาย 3,171,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1808 9 มี.ค. 2565 - 20 พ.ค. 2565 105,216,316.80 

รวมรายการขาย 6,866,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   229,188,739.80 

รายการซือ 636,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.0587 15 มิ.ย. 2565 - 1 ก.ค. 2565 22,297,333.20 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 1,366,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.0687 3 พ.ย. 2563 - 5 พ.ย. 2563 42,439,844.20 

รายการซือ 285,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1785 17 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563 8,600,872.50 

รายการซือ 3,463,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1785 17 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563 104,508,145.50 

รายการซือ 1,674,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8642 16 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564 49,992,670.80 

รายการซือ 495,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8642 16 ก.พ. 2564 - 18 ก.พ. 2564 14,782,779.00 

รายการซือ 566,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0187 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 16,990,584.20 

รายการซือ 1,240,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0187 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 37,223,188.00 

รายการซือ 4,043,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.6475 22 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564 127,950,842.50 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 2,352,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6330 13 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564 76,752,816.00 

รายการซือ 3,552,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.9225 23 ก.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2564 116,940,720.00 

รายการซือ 2,915,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 97,535,900.00 

รายการซือ 2,133,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4200 17 ส.ค. 2564 - 19 ส.ค. 2564 71,284,860.00 

รายการซือ 2,352,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1500 24 ส.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2564 77,968,800.00 

รายการซือ 2,321,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8035 5 ต.ค. 2564 - 7 ต.ค. 2564 78,457,923.50 

รวมรายการซือ 28,757,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   921,429,946.20 

รายการขาย 295,462.42 เหรียญสหรัฐฯ 32.8580 19 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564 9,708,304.20 

รายการขาย 158,100.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1930 18 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564 5,247,813.30 

รวมรายการขาย 453,562.42 เหรียญสหรัฐฯ   14,956,117.50 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,304,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.0764 3 พ.ย. 2563 - 23 ธ.ค. 2563 40,523,625.60 

รายการขาย 3,760,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1906 17 พ.ย. 2563 - 21 ม.ค. 2564 113,516,656.00 

รายการขาย 2,202,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8687 16 ก.พ. 2564 - 1 เม.ย. 2564 65,770,877.40 

รายการขาย 1,695,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0230 23 ก.พ. 2564 - 8 เม.ย. 2564 50,888,985.00 

รายการขาย 3,956,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.6490 22 มิ.ย. 2564 - 5 ส.ค. 2564 125,203,444.00 

รายการขาย 2,352,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6345 13 ก.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2564 76,756,344.00 

รายการขาย 3,617,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.9275 23 ก.ค. 2564 - 9 ก.ย. 2564 119,098,767.50 

รายการขาย 2,841,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4675 10 ส.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2564 95,081,167.50 

รายการขาย 2,035,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4310 17 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 68,032,085.00 

รายการขาย 2,321,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1613 24 ส.ค. 2564 - 7 ต.ค. 2564 76,967,377.30 

รายการขาย 2,300,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8141 5 ต.ค. 2564 - 18 พ.ย. 2564 77,772,430.00 

รวมรายการขาย 28,383,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   909,611,759.30 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 463,071.29 471,680.34 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 86,825.87 88,440.07 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 2,300,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8141 5 ต.ค. 2564 - 18 พ.ย. 2564 77,772,430.00 

6. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพือการเลียงชีพ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

ชือ PIMCO GIS Income Fund 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน PIMCO GIS Income Fund เป็นกองทุนรวมทีจดทะเบียนจัดตังภายใต้

กฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้

เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class I-Acc (1) เป็น Class ทีทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

(2) ขายให้กบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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วนัทีจดทะเบียนกองทุน 30 พฤศจิกายน 2555 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีวตัถุประสงค์หลกัเพือสร้างกระแสรายได้ในระดบัสูงโดยการ

บริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตัถุประสงคร์องในการสร้างการ

เติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว 

กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี

ประเภทตา่ง ๆ ทงัภาครัฐและเอกชน ทวัโลก อย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์น ซึงอาจรวมถึง 

(1) ตราสารหนีภาคเอกชนทงัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่น

อันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความ

น่าเชือถือตาํกว่าอนัดบัทีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) 

ทีออกโดยบริษทัเอกชนทวัโลกทงัทีอยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป 

และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึงรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่  

(2) ตราสารหนีภาครัฐ ทีออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่มประเทศ

ยโุรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศยโุรป รวมถึงองคก์รทีเกียวขอ้ง

กบัภาครัฐของประเทศเหล่านนั 

(3) ตราสารทีเกียวข้องกับสินเชือภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-

related security) และ Asset-backed securities อนื ๆ และ 

(4) Foreign currency positions ซึงรวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาด

เกิดใหม่ 

ทงันีกองทุนสามารถลงทุนใน loan participations and loan assignments 

ได ้

อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการ

เปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันีในการลงทุนเหล่านี สามารถทาํไดท้งั

การลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทนุผา่นตราสารอนุพนัธ์ 

กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่าง 0 - 8 ปี  ขึนอยู่กับการ

คาดการณ์ดา้นอตัราดอกเบียของผูจ้ดัการกองทุน  
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วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ (ต่อ) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีไดรั้บการจดัอบัดบัความน่าเชือถือตาํกว่า

อนัดบัทีสามารถลงทุนได้ (ตาํกว่าอบัดบัความน่าเชือถือที Baa  จากการ

จดัอบัดบัความน่าเชือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากบัการจดัอบัดบัความ

น่าเชือถือของ S&P or Fitch) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพยสิ์น (โดยไม่

รวมถึงตราสารทีเกียวขอ้งกับสินเชือภาคอสังหาริมทรัพย ์(mortgage-

related security) และ Asset-backed securities อืน ๆ) และสามารถลงทุน

ในตราสารหนีของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่เกิน 20% ของมูลค่า

ทรัพยสิ์น 

กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารทีสามารถแปลงสภาพเป็น 

ตราสารทุนได้ (convertible securities) เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน 

ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) เกิน 10% ของมูลค่าทรัพยสิ์น 

ทงันี เมือรวมการลงทุนของตราสารทีสามารถเปลียนเป็นตราสารทุน 

ตราสารทุน ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ 

acceptances จะตอ้งมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์น ทงันี 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่อง (ซึงหมายรวมถึง

พนัธบตัร และตราสารหนีอืน ๆ ทีถูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี) 

ไดไ้ม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพยสิ์น 

ก องทุนอ า จลงทุนในสัญ ญา ซือข ายล่วง หน้า  (derivatives) โดย มี

วัตถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) 

ตวัชีวดั (Benchmark) Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
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7. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีจาํนวน

เงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 694,000.00 26,147,144.00 147,545.09 -  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 16,359,000.00 608,907,088.10 2,295,644.46 13,040,438.21 

รวมมูลค่ายติุธรรม   2,443,189.55 13,040,438.21 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 18,032,000.00 604,311,683.70 5,714,468.06 224,713.01 

รวมมูลค่ายติุธรรม   5,714,468.06 224,713.01 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  629,737,879.35 -  629,737,879.35 

ตราสารหนี -  20,253,435.58 -  20,253,435.58 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  2,443,189.55 -  2,443,189.55 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  13,040,438.21 -  13,040,438.21 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  627,654,829.30 -  627,654,829.30 

ตราสารหนี -  15,122,636.47 -  15,122,636.47 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  5,714,468.06 -  5,714,468.06 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  224,713.01 -  224,713.01 
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เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

8.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 22,853,994.33 -  -  22,853,994.33 

หน่วยลงทุน -  -  629,737,879.35 629,737,879.35 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  2,443,189.55 2,443,189.55 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  12,966.84 12,966.84 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  89,750.00 89,750.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  13,040,438.21 13,040,438.21 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  724,073.22 724,073.22 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  627,262.32 627,262.32 

หนีสินอืน -  -  15,351.12 15,351.12 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 17,371,943.52 -  -  17,371,943.52 

หน่วยลงทุน -  -  627,654,829.30 627,654,829.30 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  5,714,468.06 5,714,468.06 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  11,027.25 11,027.25 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  96,000.00 96,000.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  224,713.01 224,713.01 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  78,335.75 78,335.75 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  637,808.43 637,808.43 

หนีสินอืน -  -  15,540.57 15,540.57 

8.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได้ ทงันี บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมาก

ขึน 

26



- 14 - 

 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 16,566,382.01 18,904,127.14 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 38.0130 บาท 

และ 33.2020 บาท ตามลาํดบั 

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7) 

9. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 16 ธันวาคม 

2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 22,866,961.17 3.58

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 110,119.61 0.02

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,601,122.05 0.41

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 20,155,719.51 3.15

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 629,737,879.35 98.28

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 629,737,879.35 98.28

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (10,597,248.66)  (1.65)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (12,198,954.88)  (1.90)

             Rate AA 1,601,706.22 0.25

อนืๆ  (1,276,936.66)  (0.21)

     ลูกหนี 89,750.00 0.01

     เจา้หนี  (739,424.34)  (0.12)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (627,262.32)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 640,730,655.20 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมัเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 25,452,450.00  (0.1313) 9 ธ.ค. 2565  (841,483.33)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 26,147,144.00 0.0230 9 ธ.ค. 2565 147,545.09

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 193,226,405.60 0.0132 6 ม.ค. 2566 84,563.91

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 154,820,605.50  (1.9039) 18 พ.ย. 2565  (12,198,954.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 235,407,627.00 0.3451 9 ธ.ค. 2565 2,211,080.55

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัมเพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(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�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  5,591.34                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 209.68                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   1,048.38                  

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00                       

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 6,909.40               

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

0.8560

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

1.0578

0.0092

   -

0.1605

   -
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมารท์อนิคัมเพื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 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 

(23 พฤศจิกายน 2559) 

KFSINCRMF -11.43% -3.52% -4.41% -11.29% -1.78% -0.48% N/A 0.62% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -16.27% -8.18% -7.66% -16.46% -3.52% -0.37% N/A 0.25% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 6.13% 7.17% 6.76% 5.64% 5.45% 4.35% N/A 4.02% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 7.70% 8.76% 8.25% 7.27% 5.55% 4.83% N/A 4.58% 

  
หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ย

ตน้ทุนการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค  านวณ ตามสดัส่วนการท าสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 PIMCO GIS Income Fund 1 1 3 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพ่ือการเล้ียงชีพ 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 วันที่ 31 ตุลาคม 2565
1. นางสาวพรทิพา หน่ึงน ้าใจ 
2. นายธีรภาพ จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา 
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 15.34% 
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/10/2022) 
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