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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2558
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลอินคัม
• สารบริ ษัทจัดการ
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• รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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• งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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• รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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• ค่าใช้ จา่ ยทีเ- รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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• ผลการดําเนินงาน
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• ข้ อมูลอื-นๆ ที-ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที-เกี-ยวข้ องทีม- ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที-ผา่ นมา
- รายชื-อผู้จดั การกองทุน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

14
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอล
อินคัม (KF-INCOME) ตังแต่
5 วนั ที7 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที7 31 พฤษภาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 5
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที7 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากับ 5,926.08 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6460 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตังแต่
5 จดั ตังกองทุ
5
น เพิ7มขึ 5นร้ อยละ 4.92 น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที7เพิ7มขึ 5นร้ อยละ 10.65
ภาวะการลงทุนในช่วงที7ผา่ นมา
ในช่วงตังแต่
5 เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 กองทุนหลักในสกุลเงินบาท ปรับตัวสูงขึ 5นร้ อยละ 4.79 จากแนวโน้ มการ
ฟื น5 ตัวของเศรษฐกิจโลกเห็นมีความชัดเจนมากยิ7งขึ 5นเรื7 อยๆนําโดยสหรัฐและยุโรป การสิ 5นสุดลงของนโยบาย QE3 ในสหรัฐ นโยบาย
QE รอบใหม่ของญี7ปนุ่ และยุโรป
ณ วันสิ 5นเดือนเมษายน 2558 ในส่วนของการกระจายตัวการลงทุนตามภูมิภาค กองทุนหลักมีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ การ้ อย
ละ 48.5 ในยุโรปร้ อยละ 18.7 และในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ร้อยละ 10.5 เป็ นต้ น
ในส่วนของการกระจายตัวการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุน ร้ อยละ 46.3 ในตราสารหนี 5ที7มี
ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) ร้ อยละ 25.7 และกลุม่ ตราสารหนี 5 ร้ อยละ 6.7 เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
บริ ษัทฯ ยังคงมีมมุ มองที7ดีต่อการลงทุนในกองทุนฯ ซึ7งเป็ นลักษณะ multi-asset โดยมุ่งเน้ นไปที7การกระจายความเสี7ยงในหลายๆ
ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของประเภทสินทรัพย์ ภูมิภาค และกลุม่ อุตสาหกรรม ซึง7 จะมีความยืดหยุน่ ในการลงทุนเพื7อให้ สอดรับกับวัฏ
จักรทางเศรษฐกิจของโลก โดยทีมผู้จัดการกองทุนที7มีความเชี7ยวชาญในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ มารวมตัวกัน และสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนได้ อย่างดีในวัฏจักรต่างๆ ของเศรษฐกิจ ซึ7งจะเหมาะกับนักลงทุนแบบ Accredited Investors ที7สามารถรับความเสี7ยง
จากการลงทุนในลักษณะดังกล่าวได้ และคาดหวังผลตอบแทนในลักษณะที7มีเสถียรภาพและผลตอบแทนในรู ปแบบของกระแสเงิน
สดอย่างสมํ7าเสมอเป็ นรายเดือน
บริ ษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที7ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทังนี
5 5 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที7เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
งบดุล
ณ 31 พฤษภาคม 2558
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 5,845,258,678.48 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0สญ
ั ญาแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์

5,889,094,644.28
163,448,534.93
129,093.60
47,259.01
82,711,958.88
16,857,088.37
5,391,960.16
6,157,680,539.23

หนี0สิน
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
จากการซื0อเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี4ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี0สินอื4น
หนี0สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

170,004,124.20
56,412,169.00
868,234.36
4,226,759.99
92,961.36
231,604,248.91
5,926,076,290.32

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที4ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที4ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

5,566,482,516.33
273,467,477.69
86,126,296.30
5,926,076,290.32

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที4จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)

10.6460
556,648,251.6328
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที? 31 พฤษภาคม 2558
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายได้ทงสิ
ั น
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายทังสิ น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที?เกิดขึนทังสิ น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที?ยงั ไม่เกิดขึนทังสิ น
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ที?เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ?มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
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126,139.94
58,512,203.62
9,148,084.49
67,786,428.05
10,169,375.91
488,130.02
2,440,650.16
29,668.92
13,127,825.01
54,658,603.04
174,972,908.84
43,835,965.81
218,808,874.65
273,467,477.69

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
JPMorgan Funds - Global Income Fund
จํานวน 1,247,423.5540 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 140.11 ดอลลาร์ สหรัฐ
รวมเป็ นเงิน 174,776,514.15 ดอลลาร์ สหรัฐ

หมายเลขตราสาร

อัตรา
ดอกเบีย
(%)

วันครบอายุ

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหุน้

ร้อยละของ
มูลค่ายุติธรรม (บาท) มูลค่าเงิน
ลงทุน
100.00

ไม่มีกาํ หนดอายุ

JPGIAHD
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1,247,423.5540

5,889,094,644.28
5,889,094,644.28

100.00
100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลอินคัม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2558
มูลค่ าตามราคาตลาด % NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate AA+
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สั ญญาซื7อขายล่วงหน้ า
สัญญาที=อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี=ยน-สัญญาแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
อืน; ๆ
ลูกหนีE
เจ้าหนีE
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ
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163,495,793.94

2.76

163,495,793.94
5,889,094,644.28
5,889,094,644.28
129,093.60

2.76
99.38
99.38
0.00

(8,371.00)

0.00

137,464.60
(126,643,241.50)
104,961,007.41
(227,377,488.92)
(4,226,759.99)

0.00
(2.14)
1.77
(3.84)
(0.07)

5,926,076,290.32

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า
ประเภทสั ญญา
คู่สัญญา
สัญญาที"อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี"ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทย
สัญญาฟอร์เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิ กรไทย

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสั ญญา
(Notional Amount)

ป้ องกันความเสี" ยง
ป้ องกันความเสี" ยง

56,420,540.00
82,849,423.48
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% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)
(0.0001)
0.0023

02-มิ.ย.-58
03-มิ.ย.-58

(8,371.00)
137,464.60

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด
ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษั ทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ สูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ต่ํ า บริษั ท มี ค วามสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย และคื น เงิน ต น ในเกณฑ สู ง แต อ าจได รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีค วามเสี่ย งในระดับ ปานกลาง บริษั ท มี ค วามสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคื น เงิน ตน ในเกณฑ ที่ เพี ยงพอ
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได
เป น ระดับที่ อยูในสภาวะผิดนั ดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืน เงิน ตนไดตาม
กําหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น
T1

T2
T3
T4

ผู อ อกตราสารหนี้ มี สถานะทั้ งทางด านการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็ งแกรงในระดั บ ดี ม าก มี ส ภาพคล อ งที่ ดี ม าก
และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารหนี้ระยะยาว
AAA

AA

แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศไทยซึ่ ง กํ า หนดโดยฟ ท ช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ
ค้ําประกันโดยรัฐบาล
แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทย
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพี10ยงเล็กนอย

A

แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกวา
BBB
แสดงถึ งระดั บ ความน าเชื่ อถื อขั้น ปานกลางเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ผู ออกตราสารอื่น ในประเทศไทย อย างไรก็ ดี
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
BB
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B
แสดงถึงระดั บความนาเชื่อถื อต่ํ าอยางมีนั ยสําคั ญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ผูออกตราสารหนี้ อื่น ๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น
F1

F2
F3

B
C
D

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ที่ น า พอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ
จัดอันดับที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
แสดงถึ งระดั บ ความสามารถในการชําระหนี้ ต ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกํ าหนดเวลาที่ ไม แ น น อนสู ง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
ตัง+ แต่ วันที 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
10,169.38
488.13
2,440.65
29.67
13,127.83

ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที:ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื:น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด 3/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.625
0.030
0.150
0.002
0.807

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ:ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื:นใด ตามที:ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
2/ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ด
กรุงศรี โกลบอลอินคัม ในอัตราร้ อยละ 50 ซึง: จะเท่ากับร้ อยละ 0.625 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน JPMorgan
Investment Funds - Global Income Fund โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลอินคัม ทังนี
] ] การคืน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี:ยนได้ ตามการเปลี:ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื ]อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที:เกิดขึ ]นจากการซื ]อขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สนิ ในที:นี ] หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
]
หักด้ วย มูลค่าหนี ]สินทังหมด
]
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที:เกี:ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที:คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดําเนินงานสินสุด
ณ วันที 29 พฤษภาคม 2558

ย้ อนหลัง
3 เดือน

นับจากวันเริมโครงการ
(4 ธันวาคม 2557)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

10.1473

10.0000

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม

+4.92%

+6.46%

ตัวชี *วัด (Benchmark): ดัชนี 40% Barclays US
High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return
Gross)+35% MSCI World Index (Total Return
Net)+25% Barclays Global Credit Index
(Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท)

+10.65%

+6.71%

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี * ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถอื หน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2558)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ไม่มี

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอินคัม
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 31 พฤษภาคม 2558
1. นางสุ ภาพร
ลีนะบรรจง
2. นายวิพุธ
เอืGออานันท์
3. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
4. นายสาธิต
บัวชู
5. นางสาวสาวิณี
สุ ขศรี วงศ์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายศุภจักร
เอิบประสาทสุ ข

(3) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่ านมา เท่ ากับ 0.33%

14

