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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี แอคทีฟตราสารหนี + (KFAFIX)
ตั +งแต่วนั ที1 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที1 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี +
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี แอคทีฟตราสารหนี + มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที1 30 กันยายน 2565 ซึง1 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี +
- KFAFIX-A จํานวน 17,874.93 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1285 บาท
- KFAFIXSSF จํานวน 298.57 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1288 บาท
- KFAFIX-C จํานวน 1,355.47 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.1514 บาท
โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFAFIX-A ลดลงร้ อยละ 0.48 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที1ลดลงร้ อยละ 1.89
- KFAFIXSSF ลดลงร้ อยละ 0.48 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที1ลดลงร้ อยละ 1.89
- KFAFIX-C ลดลงร้ อยละ 0.32 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที1ลดลงร้ อยละ 1.89
ภาวะการลงทุนในช่วงที1ผ่านมา
ไตรมาสที 4 ปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บตัวเพิ1มขึน+ ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง 0.25 โดยอัตราผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ1มขึ +นมากที1สดุ ในช่วงอายุ 3-7 ปี และตั +งแต่ 15 ปี ขึ +นไป ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ1มขึ +น โดยตลาด
ภายในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันจากอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลที1เพิ1มขึน+ เพื1อสนับสนุนการใช้ จ่ายภาครัฐในการฟื +นฟูเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมไปถึง แรงกดดัน จากการปรับ ตัว เพิ1ม ขึ น+ ของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต รรัฐ บาลสหรัฐ ฯ ซึ 1ง ปรับ ตัว เพิ1ม ขึ +น
ประมาณร้ อยละ 0.00 ถึง 0.40 ในทิศทางที1ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ1มขึ +นเช่นกัน โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ าย
ของปี การฟื +นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อที1เร่ งตัวขึน+ ในหลายๆประเทศส่งผลให้ ธนาคารกลางในหลายๆประเทศเริ1 มปรับลด
มาตราการผ่อนคลายทางการเงินและบางแห่งเริ1มส่งสัญญาณในการปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ย ทําให้ เกิดแรงเทขายในตลาดตราสารหนี +และ
ทําให้ อตั ราผลตอบแทนปรับตัวเพิ1มขึ +น
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 1 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอัตราดอกเบี +ยนโยบายที1ระดับร้ อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทังปี
+ เพื1อ
สนับสนุนการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจซึง1 คาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเมื1อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ วที1มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ตลาดตราสารหนี +ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื1องมาจากความไม่แน่นอนเกี1ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ
กระแสของเงินทุนไหล เข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะที1ในระยะกลางถึงยาว
คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับเพิ1มขึน+ ตามการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจ โดยปั จจัยสําคัญที1ต้องติดตามคือ
แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที1ยวและบริการ
ไตรมาสที 1 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือ 1 ปี ขึ +นไปปรับตัวเพิ1มขึ +นร้ อยละ +0.25 ถึง +0.65 ในขณะ
ที1อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี ทรงตัว ส่งผลให้ ความชันของเส้ นอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ1มขึ +น
อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการปรับตัวเพิ1มขึ +นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที1 Fed ประกาศ
ปรั บอัตราดอกเบีย+ ระยะสัน+ ขึน+ 0.25% สู่ระดับ 0.25 - 0.50% ในเดือนมีนาคม และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรั บอัตราดอกเบีย+ ขึน+ ถึง
0.50% ในการประชุมครัง+ ต่อไปในเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขการจ้ างงานที1แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้ อที1ยงั คงอยู่ในระดับสูง ทําให้ เกิด
แรงเทขายในตลาดตราสารหนี +และอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ1มขึ +น
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 2 ปี 2565 คาดว่าธปท.จะคงอัตราดอกเบี +ยนโยบายที1ระดับร้ อยละ 0.50 ไปอีกตลอดทังปี
+ เพื1อ
สนับสนุนการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจซึ1งคาดว่าจะขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเมื1อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ วที1มีการฟื น+ ตัวที1ชดั เจนกว่า
อย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี +ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื1องมาจากความไม่แน่นอนเกี1ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวโน้ ม
อัตราเงินเฟ้ อ กระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที1ในระยะ
กลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับเพิ1มขึ +นตามการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจ โดยปั จจัยสําคัญที1ต้อง
ติดตามคือแนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ และการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคการท่องเที1ยวและบริการ
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ไตรมาสที 2 ปี 2565 อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ1มขึ +นร้ อยละ +0.10 ถึง +0.90 นําโดยอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือตั +งแต่ 1 ปี ขึ +นไป สะท้ อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี1ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี +ยนโยบายหลังจากที1
อัตราเงินเฟ้ อภายในประเทศยังคงเร่ งตัวขึ +นอย่างต่อเนื1องในไตรมาสที1 2 และการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที1ดีขึ +น นอกจากนี +อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยยังถูกขับเคลื1อนโดยการเคลื1อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯซึ1งปรับตัวเพิ1มขึ +น
ร้ อยละ +0.50 ถึง +1.20 หลังจากที1 Fed มีการใช้ นโยบายทางการเงินที1เข้ มงวดมากขึน+ ในการสกัดเงินเฟ้ อที1เพิ1มขึน+ สู่ระดับสูงที1สดุ
ในรอบ 40 ปี
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 3 ปี 2565 คาดว่ามีโอกาสที1ธปท.จะปรับขึน+ อัตราดอกเบี +ยนโยบาย 1-3 ครัง+ ในระยะเวลาที1
เหลือของปี ภายหลังจากที1คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุในการประชุมเมื1อเดือนมิถนุ ายนว่าอัตราเงินเฟ้ อที1มีแนวโน้ มอยู่ใน
ระดับสูง อุปสงค์ในประเทศที1ฟืน+ ตัว และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที1ยวต่างชาติทําให้ ความจําเป็ นในการดําเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเป็ นอย่างมากต่อไปในอนาคตลดน้ อยลง และคาดว่าตลาดตราสารหนี +ไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเนื1องมาจาก
ความไม่แน่นอนเกี1ยวกับนโยบายทางการเงินทัง+ ในและนอกประเทศ โดยมีปัจจัยสําคัญที1ต้องติดตามได้ แก่ แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้อ
การฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที1ยวและบริ การ กระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ
รวมไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที1ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมี
แนวโน้ มปรับเพิ1มขึ +นตามการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจ
ไตรมาสที 3 ปี 2565 อัต ราผลตอบแทนของพัน ธบัตรรั ฐบาลไทยปรั บ ตัวเพิ1 มขึ น+ ประมาณร้ อยละ +0.15 ถึ ง +0.30 นํ า โดยอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี ลงไป ซึ1งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ซึ1งปรับตัวเพิ1มขึ +นร้ อยละ +0.25 ถึง +1.60 จากการเร่ งขึ +นอัตราดอกเบี +ยของ Fed เพื1อสกัดเงินเฟ้ อ โดยในไตรมาสนี +อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทยมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากสภาพ
คล่องที1มีอยู่ในตลาดและการที1ธปท.ยังเน้ นยํ +าว่าการปรับขึ +นอัตราดอกเบี +นนโยบายจะดําเนินการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้ อที1อยู่เร่ งตัวขึน+ ในหลายๆประเทศจนส่งผลให้ ธนาคารกลางต่างๆต้ องปรับขึน+ อัตราดอกเบี +ยนโยบายอย่างเร่ งด่วน
กลับมาเป็ นปั จจัยกดดันตลาดและทําให้ อตั ราผลตอบแทนปรับตัวขึ +นอีกครัง+ ในเดือนกันยายน
สําหรับสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที1 4 ปี 2565 บริษัทฯคาดว่าธปท.จะปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบายอีก 1 ครัง+ ในช่วงที1เหลือของปี นี +
ส่งผลให้ อัตราดอกเบีย+ นโยบายปรั บขึน+ มาอยู่ที1 1.25% ต่อปี ณ สิน+ ปี 2565 จากการที1อัตราเงินเฟ้ อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบ
เป้าหมายของธนาคารกลางและการฟื +นตัวทางเศรษฐกิจที1เป็ นไปในทิศทางที1ดีขึน+ นอกจากนีค+ าดว่าในระยะสัน+ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี1ยวกับทิศทางนโยบายทางการเงินทัง+ ภายในและภายนอก
ประเทศ ในขณะที1ในระยะกลางถึงยาวคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงมีแนวโน้ มปรับเพิ1มขึ +นตามการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจ
โดยมีปัจจัยสําคัญที1ต้องติดตามได้ แก่ แนวโน้ มอัตราเงินเฟ้ อ การฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในภาคการท่องเที1ยวและ
บริการ กระแสของเงินทุนไหลเข้ า-ออกจากต่างประเทศ รวมไปถึงความเสี1ยงทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์
แนวโน้ มการลงทุน
บริษัทฯ มีมมุ มองต่อตลาดตราสารหนี +ที1ระดับ “ค่อนข้ างแย่, Slightly bearish” ทังนี
+ +มีสาเหตุหลักมาจากภาพรวมการฟื น+ ตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยที1ทยอยฟื +นตัวได้ ตามลําดับ หลังจากกนง.เริ1 มทยอยปรับขึน+ อัตราดอกเบี +ยนโยบายสู่ระดับ 1.00% และมีแนวโน้ มที1จะทยอยปรั บขึน+
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยคาดว่าสิ +นปี จะอยู่ที1 1.25% และในปี หน้ าปรับขึน+ สู่ 1.75% - 2.00% จากความเสี1ยงด้ านเงินเฟ้ อที1ยงั อยู่ใน
ระดับสูง อย่างไรก็ตามการปรับขึ +นอาจจะไม่เท่ากับดอกเบี +ยนโยบายสหรัฐฯ ที1ยงั คงเร่ งการปรับขึ +นอย่างรวดเร็ ว พร้ อมกับการลดขนาด
งบดุล โดยคาดว่า Fed จะยังคงเดินหน้ าปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบายสู่ระดับไม่ตํ1ากว่า 4.25% ภายในสิ +นปี นี + ทําให้ ตลาดพันธบัตรไทย
จะยังคงมีแนวโน้ มที1จะเผชิญกับความผันผวนมาก สําหรับตลาดตราสารหนี +ภาคเอกชนไทยมีอตั ราผลตอบแทนที1น่าสนใจ ทําให้ กองทุน
ที1มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนสามารถช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้ บ้าง จาก credit spread
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที1ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง+ นี + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที1เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลัง
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
หุน้ กู้
TRIS
Rate AAA
Rate AA+
Rate AA
Rate AARate A+
Rate A
Rate ARate BBB+
FITCH_TH-SHORT
Rate F1+
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate AA+
Rate AA
Rate A+
Rate A
Rate A-

42

% NAV

16,695,441,575.40

85.48

722,221,637.28
7,583,592.56
110,400,826.25

3.70
0.04
0.57

2,594,396,220.16
34,727,182.00

13.28
0.18

118,699,509.60
1,412,341,965.04
113,814,729.93
983,958,412.84
2,123,359,728.52
1,869,616,089.10
2,969,245,361.71
958,437,000.93

0.61
7.23
0.58
5.04
10.87
9.57
15.20
4.91

399,117,904.00

2.04

623,497,368.26
187,791,708.80
71,796,008.40
10,675,619.40
9,915,498.90
823,250,748.50

3.19
0.96
0.37
0.05
0.05
4.22

กองทุนเปิ ดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

มูลค่ าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate A
Rate Aสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

121,785.27

0.00

6,592,608.44

0.03

543,880,069.51
2,711,581,789.47

2.79
13.88

2,339,932,094.15
371,649,695.32
(69,591,803.20)

11.98
1.90
(0.36)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(40,250,593.08)
FITCH-LONG
Rate AA
(29,341,210.12)
อืนๆ
191,538,519.83
ลูกหนี
451,122,219.03
เจ้าหนี
(252,843,937.52)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(6,739,761.68)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

19,528,970,081.50
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% NAV

(0.21)
(0.15)
1.00
2.31
(1.28)
(0.03)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี
รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ งจ่
ั าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ค) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
(ง) ตราสารทีมีบริ ษทั ทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ าประกั
ํ
น

3,469,329,458.25
3,115,333,205.47

17.76
15.95

12,271,766,237.93

62.84

0.00

0.00

สัดส่ วนเงินลงทุนขันสู งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนทีบริ ษทั จัดการตังไว้ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีแอคทีฟตราสารหนี
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 ตัวเงินคลัง
2 พันธบัตร

บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์

12 ตุลาคม 2565

AA

514,000,000.00

513,914,814.78

บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์

15 กุมภาพันธ์ 2566

AA

204,000,000.00

203,275,171.68

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2565

100,000.00

100,815.20

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

16 มิถุนายน 2566

4,800,000.00

4,930,835.62

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 มิถุนายน 2567

7,700,000.00

7,583,592.56

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 ธันวาคม 2571

3,600,000.00

3,638,994.95

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

17 มิถุนายน 2580

111,000,000.00

106,761,831.30

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

20 ตุลาคม 2565

200,000,000.00

199,935,472.00

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

3 พฤศจิกายน 2565

9,600,000.00

9,593,928.19

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

3 พฤศจิกายน 2565

150,000,000.00

149,909,191.50

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

17 พฤศจิกายน 2565

982,000,000.00

981,156,265.60

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

23 พฤศจิกายน 2565

2,200,000.00

2,203,030.50

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

8 ธันวาคม 2565

253,000,000.00

252,694,795.98

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

22 ธันวาคม 2565

500,000,000.00

499,164,550.00

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

29 ธันวาคม 2565

500,000,000.00

498,941,560.00

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

2 กุมภาพันธ์ 2566

800,000.00

797,426.39

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

22 พฤศจิกายน 2566

35,000,000.00

34,727,182.00
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีแอคทีฟตราสารหนี
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2565

ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3 หุ ้นกู้

14 ธันวาคม 2565

AAA

400,000,000.00

403,751,416.00

25 กุมภาพันธ์ 2567

AAA

120,000,000.00

118,699,509.60

บจก.ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)

16 ธันวาคม 2565

F1+

400,000,000.00

399,117,904.00

บจก.ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)

26 กุมภาพันธ์ 2566

AAA

85,000,000.00

84,510,924.45

บจก.ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย)

8 เมษายน 2569

AAA

125,000,000.00

124,670,581.78

บมจ.ปตท

6 มีนาคม 2567

AAA

9,900,000.00

10,564,446.03

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

11 พฤษภาคม 2566

AA+

100,000,000.00

101,564,285.00

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

30 พฤศจิกายน 2570

AA+

5,000,000.00

5,072,201.40

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

30 พฤศจิกายน 2570

AA+

80,000,000.00

81,155,222.40

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี

8 พฤศจิกายน 2572

AA+

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี

8 พฤศจิกายน 2574

AA+

192,000,000.00

183,944,123.52

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

8 กุมภาพันธ์ 2566

AA

3,000,000.00

3,033,773.67

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

17 สิ งหาคม 2571

AA

82,000,000.00

81,930,281.14

บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ

10 พฤษภาคม 2566

AA

20,000,000.00

20,699,200.40

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

2 พฤษภาคม 2566

AA

8,000,000.00

8,151,474.72

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

5 กันยายน 2569

AA

19,300,000.00

18,802,251.27

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

5 กันยายน 2572

AA

2,500,000.00

2,353,096.63

บมจ.อีซี บาย

15 กันยายน 2566

AA

50,000,000.00

50,640,660.50

บจก.โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย)

บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์)
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์

7 มีนาคม 2566

AA-

60,000,000.00

60,289,366.80

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์

7 มีนาคม 2571

AA-

508,000,000.00

487,228,626.76

บมจ.บัตรกรุ งไทย

19 ตุลาคม 2565

AA-

90,000,000.00

91,069,798.50

บมจ.บัตรกรุ งไทย

20 พฤศจิกายน 2567

AA-

117,000,000.00

111,095,169.12

บมจ.บัตรกรุ งไทย

27 พฤศจิกายน 2569

AA-

25,000,000.00

25,850,056.00

บมจ.บัตรกรุ งไทย

27 พฤศจิกายน 2569

AA-

58,500,000.00

60,489,131.04

บมจ.บัตรกรุ งไทย

19 ตุลาคม 2570

AA-

54,000,000.00

53,576,992.62

บมจ.บัตรกรุ งไทย

16 กุมภาพันธ์ 2571

AA-

97,000,000.00

94,359,272.00

บมจ. ซีพี ออลล์

31 ตุลาคม 2566

A+

48,000,000.00

50,811,096.48

27 มีนาคม 2567

A+

7,000,000.00

7,290,735.69

บมจ. ซีพี ออลล์

26 สิ งหาคม 2569

A+

17,000,000.00

17,119,562.87

บมจ. ซีพี ออลล์

18 มกราคม 2570

A+

73,000,000.00

74,410,598.71

บมจ. ซีพี ออลล์

18 สิ งหาคม 2570

A+

24,000,000.00

24,104,465.04

บมจ. ซีพี ออลล์

15 พฤศจิกายน 2570

A+

77,000,000.00

76,237,715.40

บมจ. ซีพี ออลล์

18 มีนาคม 2571

A+

149,000,000.00

147,179,126.13

บมจ. ซีพี ออลล์

18 มกราคม 2572

A+

29,000,000.00

28,914,665.18

บมจ. ซีพี ออลล์

18 มกราคม 2574

A+

41,000,000.00

41,130,946.62

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี

29 กันยายน 2567

A+

20,000,000.00

20,168,812.80

บมจ. ซีพี ออลล์

บมจ.สยามแม็คโคร
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
บมจ.เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร

22 มกราคม 2569

A+

165,500,000.00

163,855,441.40

บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ ป

6 พฤศจิกายน 2569

A+

255,100,000.00

253,365,720.50

บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ ป

19 มกราคม 2570

A+

78,000,000.00

80,691,437.58

บมจ.ไทยออยล์

23 มีนาคม 2570

A+

10,000,000.00

10,675,619.40

บมจ.บ้านปู

22 พฤษภาคม 2572

A+

7,000,000.00

7,070,486.29

บมจ.บ้านปู

22 พฤษภาคม 2572

A+

405,000,000.00

409,078,135.35

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

15 ตุลาคม 2565

A+

1,000,000.00

1,003,173.62

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

9 ตุลาคม 2567

A+

752,800,000.00

741,096,421.66

ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี

28 มิถุนายน 2568

A

20,000,000.00

20,277,369.80

ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี

8 สิ งหาคม 2569

A

81,500,000.00

79,516,058.54

ทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ตี

19 ธันวาคม 2571

A

29,000,000.00

28,163,529.51

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

29 เมษายน 2569

A

10,000,000.00

9,915,498.90

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์

8 พฤศจิกายน 2565

A

92,000,000.00

93,012,502.32

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์

22 กุมภาพันธ์ 2566

A

220,000,000.00

222,009,033.40

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์

24 กุมภาพันธ์ 2568

A

693,100,000.00

673,779,539.47

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

29 มีนาคม 2567

A

55,000,000.00

54,741,733.20

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

29 มีนาคม 2567

A

79,000,000.00

78,629,034.96

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

29 มีนาคม 2567

A

122,000,000.00

121,417,395.10
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

27 กันยายน 2567

A

45,000,000.00

43,776,134.55

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

27 กันยายน 2567

A

10,000,000.00

9,728,029.90

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

22 พฤษภาคม 2568

A

112,000,000.00

111,695,006.08

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

29 มีนาคม 2572

A

32,500,000.00

29,715,883.61

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล

29 มีนาคม 2572

A

62,500,000.00

57,162,585.01

บมจ.ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี

31 มีนาคม 2568

A

43,500,000.00

42,557,991.85

บมจ.ศุภาลัย

1 มีนาคม 2567

A

210,000,000.00

203,434,261.80

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

30 เมษายน 2570

A-

301,600,000.00

298,643,671.56

บมจ.ควอลิตีเฮาส์

27 พฤศจิกายน 2565

A-

20,000,000.00

20,188,693.80

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ

9 พฤษภาคม 2567

A-

48,300,000.00

49,426,551.61

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ

5 เมษายน 2568

A-

183,000,000.00

186,004,930.07

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ

21 ตุลาคม 2570

A-

39,000,000.00

40,211,657.85

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ

9 พฤษภาคม 2572

A-

24,500,000.00

24,515,789.03

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

8 กันยายน 2566

A-

752,000,000.00

759,511,547.52

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

8 กันยายน 2568

A-

354,300,000.00

355,739,715.76

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

23 มิถุนายน 2570

A-

158,000,000.00

157,461,632.38

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

8 กันยายน 2570

A-

125,500,000.00

124,236,422.08

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

8 กันยายน 2570

A-

120,000,000.00

118,791,798.00
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ
บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

21 มิถุนายน 2571

A-

55,000,000.00

55,055,948.75

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

21 มิถุนายน 2571

A-

20,000,000.00

20,020,345.00

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

18 กรกฏาคม 2572

A-

182,000,000.00

174,275,972.78

บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์

18 กรกฏาคม 2572

A-

139,000,000.00

133,100,880.31

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน

10 สิ งหาคม 2566

A-

100,000,000.00

101,289,480.00

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชัน

11 เมษายน 2567

A-

3,000,000.00

3,151,840.77

บมจ.เบทาโกร

28 มีนาคม 2566

A-

30,000,000.00

30,101,060.10

บมจ.เบทาโกร

21 กรกฏาคม 2567

A-

50,000,000.00

50,316,923.50

บมจ.ราชธานี ลิสซิง

5 กรกฏาคม 2567

A-

170,000,000.00

174,144,249.43

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

29 กันยายน 2566

A-

8,000,000.00

8,054,480.96

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

15 พฤศจิกายน 2565

A-

151,400,000.00

152,899,568.55

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

15 ธันวาคม 2565

A-

450,000,000.00

455,412,375.00

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

15 พฤศจิกายน 2567

A-

135,000,000.00

135,594,756.00

บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป

31 มกราคม 2566

A-

79,000,000.00

79,344,048.95

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

17 พฤษภาคม 2566

A-

12,000,000.00

12,253,674.12

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

17 พฤษภาคม 2566

A-

59,500,000.00

60,757,800.85

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

19 สิ งหาคม 2567

A-

12,000,000.00

11,990,295.48

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

18 พฤษภาคม 2566

BBB+

401,700,000.00

400,726,126.55
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ า/ผู
ํ ร้ ับรอง/ผูส้ ลักหลัง

วันครบ

อันดับ

กําหนด

ความน่า

มูลค่าหน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

เชือถือ

4 เงินฝากออมทรัพย์

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี

15 ธันวาคม 2565

BBB+

188,000,000.00

188,732,376.56

บมจ.ภัทรลิสซิง

20 ธันวาคม 2565

BBB+

120,000,000.00

121,011,327.60

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

2 พฤศจิกายน 2565

BBB+

4,000,000.00

4,077,961.76

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

14 กุมภาพันธ์ 2566

BBB+

137,400,000.00

138,348,579.37

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

14 พฤศจิกายน 2566

BBB+

104,600,000.00

105,540,629.09

543,577,041.48

543,880,069.51

บมจ.ธ.ยูโอบี

บมจ.ธ.ยูโอบี

เมือทวงถาม

AAA

บมจ.ธ.ทิสโก้

บมจ.ธ.ทิสโก้

เมือทวงถาม

A

116,819.04

121,785.27

Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China

20 ตุลาคม 2565

A

482,731,600.00

482,731,600.00

Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China

23 พฤศจิกายน 2565

A

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

20 ตุลาคม 2565

A

742,664,000.00

743,117,850.14

Doha Bank

Doha Bank

8 ธันวาคม 2565

A-

371,332,000.00

371,649,695.32

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
1 เงินฝากประจํา
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รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

ประเภทสัญญา

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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474,045,283.02
1,097,173,724.12
717,082,899.00
358,964,045.24

(0.0458)
(0.1044)
(0.1371)
(0.0690)

20 ต.ค. 2565 (8,950,159.01)
23 พ.ย. 2565 (20,391,051.11)
20 ต.ค. 2565 (26,773,186.06)
8 ธ.ค. 2565 (13,477,407.02)

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 จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีแอคทีฟตราสารหนี
ตัง* แต่ วันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

76,749.59

0.3210

6,216.89

0.0251

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

16,534.28

0.0669

-

-

80.00
891.50

0.0003
0.0036

100,472.26

0.4169

ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวเนื8องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(Foreign Investment Expense)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที8เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที8รวมภาษีมลู ค่าเพิ8มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื8นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื \อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ \นจากการซื \อขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี \ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
\
หักด้ วย มูลค่าหนี \สินทังหมด
\
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีแอคทีฟตราสารหนี้
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFAFIX-A

-0.75%

0.07%

-0.60%

-0.48%

0.90%

1.64%

N/A

1.81%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-1.86%

-0.07%

-1.33%

-1.89%

0.40%

1.41%

N/A

1.55%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.17%

1.21%

1.32%

1.05%

1.16%

0.99%

N/A

0.93%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

1.56%

1.57%

1.78%

1.40%

1.22%

1.03%

N/A

0.97%

% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(21 ตุลาคม 2559)

Year to
Date

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFAFIX-C

-0.63%

0.11%

-0.52%

-0.32%

N/A

N/A

N/A

-0.23%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-1.86%

-0.07%

-1.33%

-1.89%

N/A

N/A

N/A

-1.39%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.17%

1.21%

1.32%

1.05%

N/A

N/A

N/A

0.97%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

1.56%

1.57%

1.78%

1.40%

N/A

N/A

N/A

1.28%

% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(21 มิถุนายน 2564)

Year to
Date

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(1 เมษายน 2563)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFAFIXSSF

-0.75%

0.07%

-0.60%

-0.48%

N/A

N/A

N/A

0.65%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-1.86%

-0.07%

-1.33%

-1.89%

N/A

N/A

N/A

0.02%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.17%

1.21%

1.32%

1.05%

N/A

N/A

N/A

0.96%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

1.56%

1.57%

1.78%

1.40%

N/A

N/A

N/A

1.10%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุนอ้ ยกว่า 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย สัดส่วน 50%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ
BBB+ ขึน้ ไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย สัดส่วน 30%
3. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
4. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 10%
(เริ่มใช้ดชั นีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2562)
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี แอคทีฟตราสารหนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ใช้ บริการบุคคลอื่นๆ (soft commission)
บริ ษทั ที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. ธนาคารเจพีมอร์แกนเชส
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. ธนาคารแห่งอเมริ กา เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. ธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. ธนาคารซิต้ ีแบงค์
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี, สาขาประเทศไทย
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์ สาขากรุ งเทพฯ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด มหาชน
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. ธนาคารออมสิ น
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
(3) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
1. นางสาวพรทิพา
หนึ่งน้ าใจ
2. นายธีรภาพ
จิรศักยกุล
3. นางสาวรัมภารัจน์
ยุธานหัส
4. นายเอกพจน์
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
5. นางสาวณัฐยา
เตรี ยมวิทยา
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(5) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา
• KFAFIX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 89.00%
• KFAFIX-C (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 89.00%
• KFAFIXSSF (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 89.00%
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