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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึ่งปี แรก 2563
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรีเทิร์นบอนด์
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที่ผา่ นมา
- รายชื่อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิล
รี เทิร์นบอนด์ (KF-TRB) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 294.45 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 13.0660 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.65 น้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงาน ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.67
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผา่ นมา
ในรอบครึ่ ง ปี ที่ ผ่านมา ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ ปรั บ ลดอัต ราดอกเบี ย้ ระยะสัน้ ถึง 3 ครั ง้ ครั ง้ แรกจากกรอบ 2.00% – 2.25% เป็ น
1.75% – 2.25% ในเดือนตุลาคมปี ที่แล้ ว เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัวลง และอีกสองครัง้ ในเดือนมีนาคม
2563 จากสถานะการณ์ โรคระบาด COVID-19 ทําให้ ดอกเบี ้ยนโยบายเข้ าสู่กรอบ 1.00% - 1.25% และ 0% - 0.25% ตามลําดับ ช่วง
ปลายเดือนมีนาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ ประกาศซื ้อพันธบัตรสหรัฐฯ และ Agency MBS อย่างไม่จํากัดวงเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ด้ านราคาของทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนหลักซึ่งมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเป็ นส่วนใหญ่จึงได้ รับประโยชน์จากมูลค่าตราสาร
หนี ้ภาครัฐที่เพิ่มขึ ้นในทุกช่วงอายุ อย่างไรก็ตามกองทุนหลักมีสถานะชอร์ ตบนตราสารหนี ้ในอังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่ อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่ง
เป็ นส่วนฉุดรัง้ ผลตอบแทน เนื่องจากมูลค่าตราสารหนีข้ องประเทศดังกล่าวก็เพิ่มค่าขึ ้นเช่นกัน กองทุนหลักยังได้ ประโยชน์จากการมี
นํ า้ หนักตราสารหนี ภ้ าคเอกชนดอกเบีย้ สูงอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งทําให้ กองทุนได้ รับผลกระทบเชิงลบน้ อย จากเครดิตสเปรดที่
เพิ่มขึ ้นในช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมา
แนวโน้ มการลงทุน
แม้ ยีลด์ ข องพัน ธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ ลดลงไปมากในช่ว งที่ ผ่านมา กองทุนหลักยัง เชื่ อว่า ในภาวะตลาดที่ มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้
พันธบัตรช่วงอายุ 5 – 10 ปี ยังสามารถมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจากยีลด์ที่ลดลงได้ อีก แต่เชื่อว่ายีลด์ของพันธบัตรสหรัฐฯ ช่วงอายุเกิน 10 ปี ไม่น่า
ลดลงได้ มากนัก สําหรับสถานะชอร์ ตบนตราสารหนี ้ประเทศพัฒนาแล้ วอื่นๆ เช่น อังกฤษและญี่ ปุ่น กองทุนหลักเชื่อว่าหากยีลด์ของ
ตราสารหนี ้กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ วดังกล่าวลดลง ก็มีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะลดลงมากไปกว่าตราสารหนี ้สหรัฐฯ สถานะชอร์ ตตราสาร
หนี ้กลุม่ ดังกล่าวจึงน่าจะยังให้ ประโยชน์แก่กองทุนอยู่ ส่งผลให้ กองทุนมีสถานะซื ้อสุทธิบนตราสารหนี ้สหรัฐฯ ได้ เพิ่มมากขึ ้น กองทุนหลัก
ยังให้ นํ ้าหนักกับการลงทุนบนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี ้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อระยะยาว เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ ้น กองทุนหลักอาจมีการเพิ่มการลงทุนบนตราสารหนี ้ภาคเอกชนบางบริ ษัท เมื่อเห็นว่า
ราคาตราสารหนี ้บริ ษัทดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม กองทุนหลักเชื่อว่า MBS ยังเป็ นทรัพย์สินที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้ แก่กองทุน
สถานะการณ์ โรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่อาจคลี่คลายได้ รวดเร็ วกว่าที่คาด อาจส่งผลให้ มีความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลลบในระยะสันๆ
้ ต่อการลงทุนบนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของกองทุนได้
้ ้ บริ ษัทฯ จะ
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทังนี
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์
งบดุล
ณ 31 มีนาคม 2563
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 281,727,628.09 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์

300,734,865.14
336,377.31
19,575.59
5,225,929.63
17,104.89
180,702.50
306,514,555.06

หนี0สิน
เจ้าหนี0สญ
ั ญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี>ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื>น
หนี0สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

832,733.63
72,316.98
303,704.60
2,936.35
7,794.92
12,062,958.84
294,451,596.22

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านหน่วย มูลค่าที>ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที>ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

225,356,809.64
403,227,955.91
(334,133,169.33)
294,451,596.22

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที>จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)

13.0660
22,535,680.9644

10,843,472.36
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันทีA 31 มีนาคม 2563
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายได้ทงสิ
ั น
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทังสิ น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีAเกิดขึนทังสิ น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีAยงั ไม่เกิดขึนทังสิ น
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ทีAเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิAมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
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45,279.41
1,242,136.64
1,287,416.05
1,384,528.02
62,026.84
332,286.68
40,000.14
6,791.92
1,825,633.60
(538,217.55)
23,242,963.36
(18,622,240.05)
4,620,723.31
4,082,505.76

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบี-ย

เงินต้น (บาท) /
วันครบอายุ

จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
ธนาคารซิต- ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิต- ีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
จํานวนเงิน 100.00 USD
หน่วยลงทุน
PIMCO Total Return Bond Fund
จํานวน 288,768.211000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 28.4400 USD
รวมเป็ นเงิน 8,212,567.92 USD

PTRBDFE
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มูลค่า
เงินลงทุน

0.400000 เมื=อทวงถาม
0.500000 เมื=อทวงถาม
0.500000 เมื=อทวงถาม

10,630,586.41
1,072,486.03
19,549,520.24

10,630,586.41
1,072,486.03
19,549,520.24

10.39
3.53
0.36
6.50

เมื=อทวงถาม

3,281.30

3,281.30

0.00

250,471,754.11 269,478,991.16

89.61
89.61

300,734,865.14

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2563
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate Aสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอืน่ ๆ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

8

% NAV

31,608,545.58

10.73

10,632,548.40

3.61

1,411,712.97

0.48

19,564,284.21
269,482,272.46

6.64
91.52

269,478,991.16

91.52

3,281.30
(10,843,472.36)

0.00
(3.69)

(2,671.84)

0.00

1,391,389.60
(4,233,587.24)
(7,998,602.88)
4,204,250.54
5,423,737.02
(915,781.88)
(303,704.60)

0.47
(1.44)
(2.72)
1.44
1.84
(0.30)
(0.10)

294,451,596.22

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2563
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
% NAV
(Notional Amount)

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ยูโอบี

ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง

190,191,748.00
50,735,769.00
172,730,448.00
23,140,916.40
10,682,907.00
18,323,200.00
138,503,760.00
17,671,640.00
154,520,029.50
14,066,307.00
7,356,389.00
19,821,351.00
11,142,012.00
10,099,540.00
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(2.7164)
0.0886
(1.2865)
0.1980
0.1497
0.0177
0.1337
(0.2390)
(0.1524)
(0.0299)
(0.0314)
0.0219
0.0385
0.1249

2 เม.ย. 2563
16 เม.ย. 2563
16 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
30 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563
16 เม.ย. 2563
16 เม.ย. 2563
16 เม.ย. 2563
2 เม.ย. 2563

(7,998,602.88)
260,983.42
(3,787,999.38)
582,882.60
440,700.00
52,080.00
393,669.00
(703,640.00)
(448,680.28)
(87,969.00)
(92,566.06)
64,405.68
113,457.54
367,807.00

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
ตัง้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
1,384.53
62.03
332.29
40.00
1,818.85

ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 3/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.6688
0.0300
0.1605
0.0194
0.8787

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอ่ืนใดแล้ ว
2/ กองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์น บอนด์ ในอัตราร้ อยละ 50 ซึง่ จะเท่ากับร้ อยละ 0.625 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน PIMCO Total
้ ้ การคืน
Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์ ทังนี
หลัก (ถาม)
(ถ้ ามี)
ค่คาธรรมเนยมดงกลาวอาจปรบเปลยนไดตามการเปลยนแปลงอตราคาธรรมเนยมการจดการของกองทุ
าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลก
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี ้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที่คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2563

% ต่ อปี

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

นับจากวันเริม
โครงการ
(14 ตุลาคม 2553)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KF-TRB

2.01%

2.01%

1.65%

5.98%

2.33%

1.85%

N/A

2.86%

ดัชนีชวัี ด (Benchmark)*

3.39%

3.39%

3.67%

9.22%

4.51%

3.77%

N/A

4.76%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

9.98%

9.98%

7.67%

6.08%

4.11%

3.77%

N/A

3.52%

ความผันผวนของตัวชีวัด

4.95%

4.95%

4.04%

3.74%

3.23%

3.07%

N/A

2.81%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวัี ด (Benchmark) คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสียL ง
ด้ านอัตราแลกเปลียL นเพืLอคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
** ผลตอบแทนทีLมีอายุเกินหนึงL ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถอื หน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที 31 มีนาคม 2563)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โทเทิลรี เทิร์นบอนด์

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชือผู้จดั การกองทุน ณ วันที 31 มีนาคม 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายศิระ
นางสาวพรทิพา
นายฑิฆมั พร
นายธีรภาพ
นางสาวรัมภารัจน์
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิQ
นายพลสิ ทธิQ
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา

คล่องวิชา
หนึงนํGาใจ
วิชยั ธรรมธร
จิรศักยกุล
ยุธานหัส
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อาหุนยั
อนุรัตน์
ตันติสุนทร

(3) การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 มีนาคม 2563
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ ากับ 28.90%

13

(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้ อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/03/2020)
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