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กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-สะสมมูลค�า (KFHASIA-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFHASIA-I)   
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป) 

3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินปCนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ปCนผล (KFHASIA-D)
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี)

กองทุนเป+ดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ 

Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund

รายงานประจําครึ่งปTแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 

 กองทุนรวม  KFHASIA 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
เอเชียนอิควิตี +เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA) ตั +งแต่วันที7 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที7 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี +เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที7 31 สิงหาคม 2565 เท่ากบั 551.24 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3432 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 4.68 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที7เพิ7มขึ +นร้อยละ 0.54 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผ่านมา 

ในรอบครึ7งปีที7ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตวัลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนและเกาหลี เนื7องจากนกัลงทุนในตลาดมีความ
กังวลเกี7ยวกับอัตราเงินเฟ้อที7สูงขึ +นอย่างรวดเร็ว  ต้นทุนทางการเงินที7ปรับตัวเพิ7มขึ +น สงครามในยูเครน การเพิ7มมาตรการควบคุม
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยทางการจีน และการปิดเมืองบางมณฑลในจีน ในสภาวะตลาดเช่นนี + หลายบริษัทที7กําลงัลงทนุเพื7อรักษา
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวได้รับผลกระทบเชิงลบจากต้นทนุทางการเงินที7เพิ7มสงูขึ +น และความกงัวลของนกัลงทนุเกี7ยวกบั
ความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะถดัไป ช่วงที7ผ่านมากองทนุลดจํานวนหลกัทรัพย์ที7ถือครองลงเล็กน้อย เพื7อเพิ7มสดัส่วน
ของหลกัทรัพย์ที7กองทุนมีความมั7นใจ จากโอกาสในความผนัผวนของตลาดที7เกิดขึ +น โดยมีการลงทุนในบริษัทหมวดพลงังาน พลงังาน
หมนุเวียน และโครงสร้างพื +นฐานเพิ7มขึ +น และเน้นการมองบริษัทต่างๆ ไปในอนาคตในระยะ 5 ถึง 10 ปี ว่าจะมีการเปลี7ยนแปลงอย่างมี
นยัยะสําคญัหรือไม่ เป็นผลดีต่อกองทนุหรือไม่ 

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ +นเดือนสิงหาคม 2565 Baillie Gifford Pacific fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในประเทศจีน 35.2% อินเดีย 19.7% 
เกาหลีใต้ 13.2% อินโดนีเซีย 9.2% ไต้หวัน 9.1% และ เวียดนาม 8.2% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดธุรกิจการเงิน 20.3% หมวด
สินค้าฟุ่ มเฟือย 19.8% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.7% และหมวดวตัถดุิบ 12% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

แนวโน้มการลงทุนในระยะถัดไป ตลาดยงัเต็มไปด้วยความผนัผวนจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที7รัสเซียมีแนวโน้มการเพิ7ม
กําลังพล และยูเครนที7ยังคงได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากนาโต้และสหรัฐฯ อย่างต่อเนื7อง เงินเฟ้อที7เพิ7มสูงขึ +นจากราคา
พลงังานและค่าจ้างแรงงาน นโยบายการเงินที7ตึงตวัของสหรัฐฯและยุโรป สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นโยบาย COVID-19 
เป็นศูนย์ในจีน ปัจจัยเหล่านี +ล้วนเพิ7มความผันผวนให้แก่ตลาดหุ้นเอเชีย โดยตลาดอาจปรับตัวดีขึ +นหากปัจจัยข้างต้นคลี7คลาย หรือ
ปรับตวัลดลงได้หากปัญหาข้างต้นบานปลาย  

กองทนุมีมมุมองว่าแนวโน้มภาพใหญ่ในระยะยาวที7ความต้องการผลิตภณัฑ์ที7เป็นมิตรกับสิ7งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ7มสงูขึ +นได้อีกมาก จะ
เป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภณัฑ์บางประเภท เช่น ทองแดง และ นิเกิล ซึ7งแหล่งวตัถุดิบเหล่านี +ยงัมีอยู่อีกมากในแถบเอเชีย กองทุนยงั
เชื7ออีกว่ากลุ่มคนที7มีรายได้ระดบัปานกลางจะมีการเพิ7มขึ +นอีกเป็นจํานวนมากในจีนและอินเดีย ซึ7งมีส่วนสําคญัอย่างมากในการผลกัดนั
ขนาดของตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษถดัไป 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที7ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที7เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีอเชยีนอคิวติีเ้ฮดจเ์อฟเอ๊กซ์ 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีอเชยีนอคิวติีเ้ฮดจเ์อฟเอ๊กซ์ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
7 กนัยายน 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 605,018,968.83  บาท) 547,074,120.00        
เงินฝากธนาคาร 5,269,811.63            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,746,474.89            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 6,713.73                    
จากการขายเงินลงทุน 26,052,169.14          
จากการขายหน่วยลงทุน 255,002.35                

รวมสินทรัพย์ 585,404,291.74        
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 192,935.20                
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 33,340,054.63          
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 236.49                       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 613,949.85                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,007.06                    
หน้ีสินอ่ืน 12,128.50                  
รวมหน้ีสิน 34,160,311.73          
สินทรัพยสุ์ทธิ 551,243,980.01        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 589,990,741.54        
ก าไรสะสม  (103,780,599.15)
บญัชีปรับสมดุล 65,033,837.62          
สินทรัพยสุ์ทธิ 551,243,980.01        

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 551,243,980.01        
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 58,999,074.1448      
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.3432                       

 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 18,783.28                 

รวมรายได้ 18,783.28                 
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,556,349.45            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 92,958.15                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 464,790.76               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 35,287.52                 

รวมค่าใชจ่้าย 3,149,385.88            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (3,130,602.60)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (24,450,279.87)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,686,440.16            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,553,539.69            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (10,469,434.92)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน (23,679,734.94)

หกั ภาษีเงินได้  (2,817.49)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (26,813,155.03)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (26,813,155.03)
รวม  (26,813,155.03)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 3.70
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 8,711.63 8,711.63 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 20,240,620.81 20,240,620.81 3.70
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 96.30
                              Baillie Gifford Overseas Growth Funds GB0006063233 584,769,636.39 526,824,787.56 96.30
                              จ  านวน 1,025,251.160000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  12.1000 GBP
                              รวมเป็นเงิน 12,405,539.08 GBP

547,074,120.00 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 25,525,857.80 4.63

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 8,714.33 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 5,270,098.58 0.96

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 20,247,044.89 3.67

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 526,824,787.56 95.57

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 526,824,787.56 95.57

สัญญาซือขายล่วงหน้า 6,553,539.69 1.19

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 1,782,115.13 0.32

             Rate A 1,041,329.50 0.19

         FITCH-LONG

             Rate AA 3,730,095.06 0.68

อนืๆ  (7,660,205.04)  (1.39)

     ลูกหนี 26,307,171.49 4.77

     เจา้หนี  (33,353,426.68)  (6.05)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (613,949.85)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 551,243,980.01 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 119,403,116.00 0.4858 12 ต.ค. 2565 2,677,708.20

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 25,844,864.00  (0.0152) 2 พ.ย. 2565  (83,964.80)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 124,515,821.70 0.2087 21 ก.ย. 2565 1,150,299.90

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 25,718,400.00  (0.0068) 2 พ.ย. 2565  (37,452.80)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 119,865,768.00  (0.0130) 14 ธ.ค. 2565  (71,517.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 32,526,195.00 0.2061 2 พ.ย. 2565 1,136,351.66

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 115,504,994.20 0.3233 23 พ.ย. 2565 1,782,115.13

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)

9



   

 

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/ 2,556.35 0.8828

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  92.96 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 464.79 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.29 0.0122

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 3,149.39             1.0876

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั ,งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565

2/ กองทนุหลกัจะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการ(ตามอตัราที8ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและกองทนุหลกั) ให้แก่กองทนุเปิดกรุง

ศรีเอเชียนอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเ้ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 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 

(29 มีนาคม 2561) 

KFHASIA-A -11.52% -1.44% -4.68% -14.86% 3.65% N/A N/A -1.52% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -3.71% 1.92% 0.54% -11.47% 8.68% N/A N/A 2.49% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 21.96% 15.63% 22.02% 19.30% 19.54% N/A N/A 18.90% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 21.19% 19.55% 23.12% 18.65% 20.32% N/A N/A 19.40% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC Asia Ex Japan Gross Return GBP Index สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะ
ใชด้ัชนีชีว้ดัตามกองทุนหลัก ในสกุลเงินปอนดส์เตอรล์ิง ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั

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 วันท่ี 31 สิงหาคม 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 21.08%
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http://www.krungsriasset.com/


 (5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022)  
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