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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียน
ไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON) ตั 4งแต่วนัที6 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที6 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 4 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชยีนไฮยิลดบ์อนด์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 31 ตลุาคม 2565 เท่ากบั 445.86 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 5.3041 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 25.13 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 16.89 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีบญัชีที6ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยงัคงปรับอตัราดอกเบี 4ยขึ 4นอย่างรวดเร็วโดยปรับขึ 4น 0.50% สู่กรอบ 0.75% - 1.00%  
ในเดือนพฤษภาคม ปรับขึ 4นสู่กรอบ 1.50% - 1.75% ในเดือนมิถุนายน และ 2.25% - 2.50% ในเดือนกรกฎาคม และล่าสดุ 3.00% - 3.25% 
ในเดือนกันยายน อนัเนื6องมาจากอตัราว่างงานในสหรัฐฯ ที6ลดลงและอตัราเงินเฟ้อที6พุ่งขึ 4นสงูสดุในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์
โรคระบาดที6คลี6คลาย และภาวะสงครามระหว่างยเูครนกับรัสเซียที6ทําให้ราคาพลงังานและอาหารเพิ6มสงูขึ 4น เหตกุารณ์สงครามดงักล่าว
ยงัส่งผลเสียต่อทรัพย์สินเสี6ยงทั6วโลก รวมถึง ตราสารหนี 4เอเชีย High yield และ ตราสารหนี 4ในตลาดเกิดใหม่ ช่วงที6ผ่านมายงัมีข่าวบริษทั
ในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนผิดนัดชําระหนี 4ในประเทศ ประกอบกับตราสารหนี 4สหรัฐฯอายุ 10 ปีแตะระดับ 4% ทําให้ตลาดตราสารหนี 4
ค่อนข้างมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อในอนาคต ทําให้ระดับราคาของตลาดตราสารหนี 4ทั 4ง High yield และตราสารหนี 4 Investment 
grade ปรับตัวลดลง ในรายประเทศดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซื 4อของจีนปรับตัวเพิ6มขึ 4นสู่ระดับขยายตัวจากระดับหดตัวในช่วงที6ผ่านมา
เนื6องจากการปิดเมือง ธนาคารกลางจีนอนุญาตให้ผู้ กํากับกิจการธนาคารในบางเมืองลดอัตราเงินกู้ บ้านลง ในประเทศอินเดียความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศยังเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที6เริ6มปรับตวัลดลงอาจส่งผลเชิงลบกับ
อินโดนีเซียบางก็ตาม 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนเพิ6มคณุภาพตราสารหนี 4โดยรวมให้ดีขึ 4น โดยมีการขายตราสารหนี 4ที6มีแนวโน้มอาจผิดนดัชําระหนี 4ในภาคอสงัหาริมทรัพย์จีนออก 
เพิ6มสัดส่วนในตราสารหนี 4ภาคธุรกิจอื6นๆในจีนเช่น พลังงาน การค้าปลีก และ สุขภาพ  ในประเทศอินเดีย กองทุนให้ความสนใจ
หลักทรัพย์ที6เกี6ยวกับพลังงานหมุนเวียนซึ6งสอดคล้องกับมุมมองด้าน ESG ของกองทุน กองทุนมีแนวโน้มเพิ6มนํ 4าหนักตราสาร
ภาคสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ในอินโดนีเซีย จากการระบาด COVID-19 ที6คลี6คลาย และ กําลังซื 4อภายในประเทศที6เพิ6มขึ 4น 
กองทุนมีการลงทุนบนตราสาร AT1 ภาคธนาคารนอกประเทศจีนเพิ6ม จากผลตอบแทนที6สงู และมีการซื 4อ CDS (credit default swap) 
เพื6อป้องกนัความเสี6ยงจากการที6บางกิจการ ได้รับผลกระทบจากต้นทนุการเงินที6เพิ6มสงูขึ 4น 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
8 พฤศจิกายน 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลดบ์อนด ์
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ อนัมี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                                           (คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน   คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 862,576,396.97  บาท) 470,013,245.20          
เงินฝากธนาคาร 949,198.71                 
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 510,084.84                 
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 10,466.70                   
รวมสินทรัพย์ 471,482,995.45          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 19,820,719.18            
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 5,242,079.21              
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 49.46                          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 543,354.15                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,570.00                     
หน้ีสินอ่ืน 15,433.59                   
รวมหน้ีสิน 25,623,205.59            
สินทรัพยสุ์ทธิ 445,859,789.86          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 840,590,523.61          
ก าไรสะสม  (465,952,905.15)
บญัชีปรับสมดุล 71,222,171.40            
สินทรัพยสุ์ทธิ 445,859,789.86          

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 445,859,789.86          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 84,059,052.3614        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 5.3041                        

 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยลิด์บอนด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 17,660.71                   

รวมรายได้ 17,660.71                   
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,977,153.94              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 89,314.65                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 446,573.11                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,851.30                   

รวมค่าใชจ่้าย 3,543,893.00              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (3,526,232.29)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (51,444,213.21)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (131,893,365.34)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (7,120,093.84)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 37,559,985.08            

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (152,897,687.31)

หกั ภาษีเงินได้  (2,649.09)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (156,426,568.69)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (156,426,568.69)
รวม  (156,426,568.69)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยลิด์บอนด์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.92
             บมจ.ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวง 9,040,535.86 9,040,535.86 1.92
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 98.08
             Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund LU1564328224 853,535,861.11 460,972,709.34 98.08
             จ  านวน 1,796,549.950000 หน่วย
             มูลค่าหน่วยละ  6.7500 USD
             รวมเป็นเงิน 12,126,712.16 USD

470,013,245.20 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยลิดบ์อนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 ตุลาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 10,000,201.27 2.24

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 949,955.80 0.21

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 9,050,245.47 2.03

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 460,972,709.34 103.39

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 460,972,709.34 103.39

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (19,310,634.34)  (4.33)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (281,476.26)  (0.06)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (19,029,158.08)  (4.27)

อนืๆ  (5,802,486.41)  (1.30)

     เจา้หนี  (5,259,132.26)  (1.18)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (543,354.15)  (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 445,859,789.86 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยลิด์บอนด์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 135,232,881.30  (1.3312) 18 พ.ย. 2565  (5,935,449.62)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 115,321,752.00  (1.9821) 9 ธ.ค. 2565  (8,837,501.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 135,136,950.00  (1.0690) 30 ธ.ค. 2565  (4,766,291.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 93,387,108.00 0.1144 27 ม.ค. 2566 510,084.84

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 24,648,112.00  (0.0183) 18 พ.ย. 2565  (81,436.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 20,892,144.00  (0.0449) 9 ธ.ค. 2565  (200,039.66)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์

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)   2,977.15 1.0700

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   89.31 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 446.57 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.85 0.0111

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 3,543.88 1.2737

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยลิด์บอนด์

ตั *งแต่วันที� 1 พฤษภาคม 2565 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ 
 

หมายเหตุ :  *   ดชัน ีชี 	วดั  (Benchmark) ค ือ ดชัน ี ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index สดัส ่วน 100% 
บริษัทจดัการจะใช้ดชันีชี 	วดัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสีIยงด้านอตัราแลกเปลีIยนเพืIอเทียบกับค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัทีIคํานวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนทีIมีอายเุกินหนึIงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 	 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด 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 

นับจากวันเริ"ม 
โครงการ 

(27 พฤษภาคม 2564) 

KFAHYBON-A -34.46% -13.40% -25.13% -36.48% N/A N/A N/A -35.81% 

ดชันีชี 	วดั (Benchmark)* -26.71% -2.15% -16.89% -27.85% N/A N/A N/A -23.82% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 10.98% 11.83% 9.78% 11.24% N/A N/A N/A 10.65% 

ความผนัผวนของดชันีชี 	วดั 16.03% 23.82% 18.19% 14.96% N/A N/A N/A 12.94% 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที� 31 ตุลาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลดบ์อนด ์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565 

1. นางสาวพรทิพา   หนึ�งนํFาใจ 
2. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
3. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
4. นายเอกพจน์  ภู่วิบูลยพ์าณิชย ์
5. นางสาวณัฐยา  เตรียมวิทยา 
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิQ  อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0% 

(5)  ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 31/10/2022) 
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