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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี *เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 
(KFHASIA) ตั *งแต่วนัที6 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที6 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี *เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 28 กมุภาพนัธ์ 2566 ซึ6งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี * 
- KFHASIA-A จํานวน 524.20 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.3943 บาท 
- KFHASIA-I จํานวน 9.21 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.3940 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFHASIA-A ลดลงร้อยละ 14.36 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 6.85 
- KFHASIA-I เพิ6มขึ *นร้อยละ 1.38 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที6เพิ6มขึ *นร้อยละ 3.47 (ผลการดําเนินงาน
นบัจากวนัเริ6มโครงการ ตั *งแต่วนัที6 2 พฤศจิกายน 2564 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566) 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที6ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตวัลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน เกาหลี และ เวียดนาม เนื6องจากนกัลงทุนใน
ตลาดมีความกงัวลเกี6ยวกบัอตัราเงินเฟ้อที6สงูขึ *นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนทางการเงินที6ปรับตวัเพิ6มขึ *นทั6วโลก สงครามที6ยืดเยื *อระหว่างรัสเซีย
ยูเครน ปัญหาทางการเมืองของจีนกบัสหรัฐฯ และ ความกังวลเกี6ยวกบัสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที6สะท้อนผ่าน inverted yield curve ใน
สภาวะตลาดเช่นนี * หลายบริษัทที6กําลงัลงทุนเพื6อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้รับผลกระทบเชิงลบจากต้นทุนทาง
การเงินที6เพิ6มสูงขึ *น ช่วงที6ผ่านมากองทุนคาดไม่ถึงกับการเปิดเมืองอย่างรวดเร็วแทนที6จะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปของทางการจีน 
ซึ6งสาเหตมุาจากความไม่พอใจของประชาชนที6ทําให้รัฐบาลต้องหยดุมาตรการคมุโรคระบาดเร็วกว่าที6คาด ด้วยเหตนีุ *ทําให้กองทุนไม่ได้
รับประโยชน์จากปัจจยัเชิงบวกนี *มากนกั หลกัทรัพย์ในกลุ่มอตุสาหกรรมเกมส์ ฉุดรั *งผลการดําเนินงานค่อนข้างมาก แม้อตัราการเติบโต
ของยอดขายยังคงอยู่ในระดับสูง แต่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับไม่สามารถควบคุมต้นทุนจากการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ที6กองทนุถือครองยงัคงมีผลการดําเนินงานที6แข็งแกร่งเทียบกบัตลาด 
ข้อมลูล่าสดุ ณ สิ *นเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 กองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (กองทุนหลกั) มีการลงทุนในประเทศจีน 40% อินเดีย 
17% เกาหลีใต้ 12% อินโดนีเซีย 10% ไต้หวนั 9% และ เวียดนาม 7% โดยแบ่งเป็นการลงทุนในหมวดธุรกิจการเงิน 21% หมวดสินค้า
ฟุ่ มเฟือย 20% หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 19% และหมวดวตัถดุิบ 14% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ เชื6อว่าเอเชียยงัคงเป็นแหล่งกําเนิดนวตักรรมและกิจการใหม่ๆ และในสถานการณ์ที6สภาพคล่องของโลกเริ6มลดลง กองทนุเชื6อว่า
ความสําคัญของการเลือกธุรกิจที6มีงบการเงินที6ดี ยิ6งมีความจําเป็นมากขึ *น และกองทุนมองเห็นโอกาสในการลงทุนบนบริษัทเหล่านี * 
ซึ6งยงัคงมีอยู่ไม่น้อยสําหรับภมูิภาคเอเชียไม่รวมญี6ปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ6งในช่วงปัจจบุนัที6ระดบัราคาของหลกัทรัพย์ค่อนข้างตํ6าเทียบกบั
มลูค่าพื *นฐาน 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีอเชยีนอคิวติีเ้ฮดจเ์อฟเอ๊กซ ์
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีอเชยีนอคิวติีเ้ฮดจเ์อฟเอ๊กซ์ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2566 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2566 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
10 มนีาคม 2566 
 
 
โทรศพัท ์02-106-1475 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 591,261,512.92 596,515,003.67

เงินฝากธนาคาร 1,588,396.27 2,201,891.73

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 658,566.12 12,121,095.16

ลูกหนี

            จากดอกเบีย 15,271.20 6,348.05

            จากการขายหน่วยลงทุน 33,109.85 258,404.98

รวมสินทรัพย์ 593,556,856.36 611,102,743.59

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 23,313,859.60 3,091,315.30

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 36,047,071.20 -                         

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 246,595.88 677,051.58

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 3,226.82 2,305.61

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 519,188.66 583,046.02

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,290.68 952.20

หนีสินอืน 14,304.28 17,449.94

รวมหนีสิน 60,146,537.12 4,372,120.65

สินทรัพย์สุทธิ   533,410,319.24 606,730,622.94

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 635,440,896.93 619,009,800.21

ขาดทุนสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 63,879,065.57 64,688,266.85

            ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (165,909,643.26) (76,967,444.12)

สินทรัพย์สุทธิ 533,410,319.24 606,730,622.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.4000         เมือทวงถาม 108,719.82         108,719.82         0.02                

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.6500         เมือทวงถาม 14,261,817.84    14,261,817.84    2.41                

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  14,370,537.66    2.43                

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

   จาํนวนเงิน  844,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง เมือทวงถาม 36,047,071.20    36,047,071.20    6.10                

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  36,047,071.20    6.10                

หน่วยลงทุน

กองทุน Baillie Gifford Overseas Growth Funds

   จาํนวน 1,147,031.4560 หน่วย

   มูลค่าหน่วยละ 11.0400 ปอนดส์เตอร์ลิง

   รวมเป็นเงิน 12,663,227.27 ปอนดส์เตอร์ลิง GB0006063233 ไม่มีกาํหนดอายุ 604,899,336.88  540,843,904.06  91.47              

รวมหน่วยลงทุน 540,843,904.06  91.47              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 655,316,945.74 บาท) 591,261,512.92  100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 8,707.42             8,707.42             -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 12,225,793.15    12,225,793.15    2.05                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  12,234,500.57    2.05                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

   จาํนวนเงิน 6,856.99 เหรียญสหรัฐฯ เมือทวงถาม 223,585.87         223,585.87         0.04                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  223,585.87         0.04                 

หน่วยลงทุน

กองทุน Baillie Gifford Overseas Growth Funds

   จาํนวน 1,066,231.7310 หน่วย

   มูลค่าหน่วยละ 12.5700 ปอนดส์เตอร์ลิง

   รวมเป็นเงิน 13,402,532.86 ปอนดส์เตอร์ลิง GB0006063233 ไม่มีกาํหนดอายุ 646,688,206.22  584,056,917.23  97.91               

รวมหน่วยลงทุน 584,056,917.23  97.91               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 659,146,292.66 บาท) 596,515,003.67  100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 -                         1,456,657.77

รายไดด้อกเบีย 52,934.73 75,618.25

รวมรายได้ 52,934.73 1,532,276.02

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 4,857,943.90 7,188,066.68

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 176,652.50 262,562.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 883,262.50 1,306,921.30

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 5,987,858.90 8,827,550.06

ขาดทุนสุทธิ (5,934,924.17) (7,295,274.04)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (69,026,146.08) 16,930,917.63

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (1,424,143.83) (160,227,750.90)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 33,355,485.70 (99,419,890.30)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (31,685,073.34) 4,754,574.50

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (14,219,457.22) 88,967,785.70

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (82,999,334.77) (148,994,363.37)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (88,934,258.94) (156,289,637.41)

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (7,940.20) (11,342.71)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (88,942,199.14) (156,300,980.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 7 (88,942,199.14) (156,300,980.12)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 576,702,748.63 586,560,775.35

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (561,080,853.19) (874,305,833.35)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (73,320,303.70) (444,046,038.12)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 606,730,622.94 1,050,776,661.06

สินทรัพย์สุทธิสินปี 533,410,319.24 606,730,622.94

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 61,900,980.0210 87,897,566.7899

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 65,067,004.8380 51,789,153.5836

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (63,423,895.1663) (77,785,740.3525)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 63,544,089.6927 61,900,980.0210

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 7 (88,980,314.08) (156,300,980.12)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 567,532,748.63 586,560,775.35

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (561,080,853.19) (874,305,833.35)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (82,528,418.64) (444,046,038.12)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 606,730,622.94 1,050,776,661.06

สินทรัพย์สุทธิสินปี 524,202,204.30 606,730,622.94

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 7 38,114.94               

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 9,170,000.00

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี -                         

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 9,208,114.94

สินทรัพย์สุทธิต้นปี -                         

สินทรัพย์สุทธิสินปี 9,208,114.94

หน่วย

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 61,900,980.0210 87,897,566.7899

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 63,970,018.5622 51,789,153.5836

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (63,423,895.1663) (77,785,740.3525)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 62,447,103.4169 61,900,980.0210

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี -                         

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 1,096,986.2758

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี -                         

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 1,096,986.2758

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
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กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปี สินสุดวันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ("ก.ล.ต.") เมือวนัที 29 มีนาคม 2561 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียนจํานวน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท)  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

ตงัแต่วนัที 15 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป บริษทัจดัการไดมี้การเปลียนแปลงกองทุนหลกัของกองทุน 

ซึงเดิมกองทุนนีมีนโยบายลงทนุในกองทุนหลกั Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) 

(Class I) เป็นมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลกั Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc) 

อนัสืบเนืองจาก บริษทัจดัการไดต้ิดตามและประเมินกองทุนหลกั Vontobel Fund - mtx Sustainable 

Asian Leaders (ex Japan) (Class I) มาในระยะเวลาหนึงแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็น 

ทีน่าพอใจเมือเทียบกับกองทุนอืน และอาศยัขอ้ความตามสาระสําคญัทีระบุไว้ในโครงการจัดการของ 

KFHASIA ขอ้ 3.11. เรืองรายละเอียดเกียวกบันโยบายกองทุนและลกัษณะพิเศษ ซึงกาํหนดไวว่้า ในกรณี 

ทีบริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) 

(Class I) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามทีคาดไว ้บริษทัจดัการขอสงวน

สิทธิทีจะนาํเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอืนใด โดยอาจเป็นกองทุนทีบริหารและจดัการลงทุน

ภายใตบ้ริษทัจดัการกองทุนตา่งประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได ้

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) สาํหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุดของ

กองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด 
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กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ Baillie Gifford Pacific 

Fund (Class B Acc) ("กองทุนหลกั") ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นทีออกโดยบริษทัทีจดทะเบียน จดัตงั หรือมี

ภูมิลาํเนา หรือประกอบกิจการในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีปุ่น) และออสตราเลเซีย (Australasia)  

ซึงประกอบด้วย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิก ทงันี กองทุนหลกั

ดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited และเป็นกองทุนรวมทีจัดตังตามระเบียบของ 

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ าย ใต้การ กํากับ ดูแ ลขอ ง 

Financial Conduct Authority (FCA) ประเทศสหราชอาณาจกัร (United Kingdom) ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง เป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน เช่น หยวนจีน วอนเกาหลีใต ้ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไตห้วนั 

เป็นต้น อนึง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนได้ทงัผู ้ลงทุนทัวไป  

และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการ

จดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจัดการจะพิจารณา

เลือกลงทุนใน Class B Acc (เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันักลงทุนทวัไป ซึงทาํการซือขายหน่วยลงทุนใน

สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี และ/หรือ 

เงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(Non - 

Investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่

กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

เกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
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กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง 

(Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญา

ฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด 

กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า 

(ชือยอ่ : KFHASIA-A) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ปันผล  

(ชือยอ่ : KFHASIA-D) 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  -  

ผูล้งทุนสถาบนั (ชือย่อ : KFHASIA-I) 

กองทุนไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้แกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ในส่วนของ

ผูดู้แลผลประโยชน์และสถานทีเก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม จากเดิม ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เปลียนเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ํากัด (มหาชน) โดยมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที   

15 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจัดทําขึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ  

ทีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 
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เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  

กําไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่

เกิดขึนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 10 

ของกาํไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอตัราทีบริษัท

จดัการพิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน

สะสมเพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนนั และบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่

จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใชพ้ิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อย

กวา่ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพือประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนั ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตา่งประเทศ  

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ

อยู ่ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีใน 

งบแสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุน

จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทาํสัญญา 

Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับ

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

3.6 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.8 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกียวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 1,049,967,095.69 1,321,397,486.24 

ขายเงินลงทุน 971,214,982.91 1,744,970,804.38 
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5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

ตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป กองทุนไม่มีรายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนใน

ต่างประเทศแลว้ เนืองจากบริษทัจดัการมีการเปลียนแปลงการลงทุนในกองทุนหลกั จากกองทุน Vontobel 

Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Class I) เ ป็นลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Pacific 

Fund (Class B Acc) 

ตงัแตว่นัที 29 มีนาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) จนถึงวนัที 8 ธันวาคม 2564 กองทุนจะไดรั้บ

เ งินค่ าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)  

(Class I) โดยคาํนวณเป็นรายวนัจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุน รายไดด้งักล่าวมีการ

คาํนวณในอตัราร้อยละดงันี 

ระดับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน อัตราร้อยละ 

ไม่ถึง 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.0000 

ตงัแต ่ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.1000 

มากกว่า 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.2000 

มากกว่า 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 0.2500 

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหาร

โดยบริษทัจัดการเดียวกนั รายการทีสําคญัดังกล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565  

มีดงัตอ่ไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,857,943.90 7,188,066.68 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 883,262.50 1,306,921.30 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 2,525,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.4600 13 พ.ค. 2565 - 18 พ.ค. 2565 107,211,500.00 

รายการซือ 514,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.7800 17 พ.ค. 2565 - 19 พ.ค. 2565 21,988,920.00 

รายการซือ 2,764,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 40.6500 9 ม.ค. 2566 - 11 ม.ค. 2566 112,356,600.00 

รวมรายการซือ 5,803,000.00 ปอนด์สเตอร์ลิง   241,557,020.00 

รายการขาย 344,964.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.0450 11 พ.ย. 2565 - 15 พ.ย. 2565 14,504,011.38 

รายการขาย 385,614.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 40.6500 9 ม.ค. 2566 - 11 ม.ค. 2566 15,675,209.10 

รวมรายการขาย 730,578.00 ปอนด์สเตอร์ลิง   30,179,220.48 

สัญญา Forward      

รายการซือ 248,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.5070 6 พ.ค. 2565 - 29 มิ.ย. 2565 10,541,736.00 

รายการซือ 257,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.7220 11 พ.ค. 2565 - 20 ก.ค. 2565 10,979,554.00 

รายการซือ 735,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 43.0570 14 ก.ค. 2565 - 20 ก.ค. 2565 31,646,895.00 

รายการซือ 527,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 43.6480 1 พ.ย. 2565 - 23 พ.ย. 2565 23,002,496.00 

รายการซือ 624,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 40.6980 11 ม.ค. 2566 - 1 ก.พ. 2566 25,395,552.00 

รวมรายการซือ 2,391,000.00 ปอนด์สเตอร์ลิง   101,566,233.00 

รายการขาย 2,390,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.4312 13 พ.ค. 2565 - 29 มิ.ย. 2565 101,410,568.00 

รายการขาย 642,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 42.7655 17 พ.ค. 2565 - 8 มิ.ย. 2565 27,455,451.00 

รายการขาย 527,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 43.0400 19 ต.ค. 2565 - 23 พ.ย. 2565 22,682,080.00 

รายการขาย 3,217,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 40.4820 9 ม.ค. 2566 - 8 มี.ค. 2566 130,230,594.00 

รวมรายการขาย 6,776,000.00 ปอนด์สเตอร์ลิง   281,778,693.00 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 4,384,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 146,688,640.00 

รายการซือ 254,400.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1930 18 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564 8,444,299.20 

รวมรายการซือ 4,638,400.00 เหรียญสหรัฐฯ   155,132,939.20 

รายการขาย 923,848.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.8580 19 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564 30,355,797.58 

รายการขาย 464,976.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4200 17 ส.ค. 2564 - 19 ส.ค. 2564 15,539,497.92 

รวมรายการขาย 1,388,824.00 เหรียญสหรัฐฯ   45,895,295.50 

สัญญา Forward      

รายการซือ 475,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4390 17 ส.ค. 2564 - 26 พ.ย. 2564 15,883,525.00 

รายการซือ 428,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4007 23 ส.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564 14,295,499.60 

รวมรายการซือ 903,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   30,179,024.60 

รายการขาย 4,459,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4755 10 ส.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 149,267,254.50 

รายการขาย 384,560.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 43.7520 17 ก.พ. 2565 - 22 ก.พ. 2565 16,825,269.12 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 368,736.97 421,157.16 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุคา้งจ่าย 67,043.08 76,574.04 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 3,217,000.00 ปอนดส์เตอร์ลิง 40.4820 9 ม.ค. 2566 - 8 มี.ค. 2566 130,230,594.00 

7. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 62,447,103.4169 1,096,986.2758 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 524,202,204.30 9,208,114.94 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.3943 8.3940 

  2565 

  ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย)  61,900,980.0210 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  606,730,622.94 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  9.8016 

ปัจจุบนักองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า  

(ชือย่อ : KFHASIA-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีต้องการรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ

ลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ - ปันผล  

(ชือย่อ : KFHASIA-D) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีตอ้งการรับรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผล 

ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 
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(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ผูล้งทุน

สถ าบัน  ( ชือ ย่อ  :  KFHASIA-I) เ ห มา ะ สํา หรับ ผู ้ล งทุนที เ ป็นนิ ติ บุคค ล  ก ลุ่ มผู ้ล ง ทุน 

ทีซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทีบริษทัจดัการกาํหนด  

ทีตอ้งการรับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ

ลงทนุ (Total return)  

หมายเหตุ :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") แกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการ

กองทุน เกียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิมเติม "หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั"

จากเดิมซึงมี 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล เพือเป็น

ทางเลือกให้แก่ผูล้งทุน โดยมีผลตงัแต่วนัที 8 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของ

หลกัทรัพยที์ลงทนุ โดยจะไดรั้บเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน  

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

โอกาสทีจะไดรั้บรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผล ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบคุคล/สถาบนั มีสิทธิ

ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษ ีหากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

ตงัแต่วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุนจนถึงปัจจุบนั บริษทัจดัการยงัไม่เปิดให้บริการซือขายหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล 

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงันี 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 2566  2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (88,980,314.08)  (156,300,980.12) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 38,114.94  -  

          รวม (88,942,199.14)  (156,300,980.12) 
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8. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

ตงัแต่วนัที 15 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ไดเ้ลือกลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc)  

ขอ้มูลของกองทุนหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Baillie Gifford Pacific Fund (Class B Acc) 

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class B Acc 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง และไม่มีการ

จ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 17 มีนาคม 2532 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และนโยบาย

การลงทุน 

กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนหลงัหักค่าใชจ้่าย ใหสู้งกว่า

ดัชนี MSCI AC Asia ex Japan ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ไม่ตาํกว่า

ร้อยละ 2 ต่อปี ในแต่ละรอบระยะเวลาการลงทุน 5 ปี 

กองทุนจะลงทุนทังโดยตรงและโดยอ้อมไม่ต ํากว่าร้อยละ 90  

ในหุ้นของบริษัททีอยู่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีปุ่ น) และ 

ออสตราเลเซีย ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

จดัตงั มีถินทีอยู่ หรือดาํเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวม

ประเทศญีปุ่ น) และออสตราเลเซีย ทงันี กองทุนจะบริหารการลงทุน

แบบเชิงรุก โดยลงทุนในบริษทัทุกขนาดและทุกหมวดอุตสาหกรรม 

ในกรณีของการลงทุนทางออ้มจะลงทุนผ่านโครงการจดัการลงทุนใน

ลักษณ ะก องทุนรวม (Collective Investment Schemes) ซึ งร วมถึง

กองทุนทีบริหารจดัการโดยบริษทัจดัการ 

ในกรณีทีกองทุนยงัมิได้ลงทุนเต็มจาํนวนทงัโดยตรงและโดยออ้มใน

หุ้นของบริษทัดงักล่าว กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยที์เปลียนมือได ้

ชนิดอืน ๆ ของบริษทัทีอยู่ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีปุ่ น) และ 

ออสตราเลเซีย หรือตราสารตลาดเงิน เงินฝาก และถือครองเงินสด 

นอกจากนี กองทุนจะไม่ลงทุนหรือใชต้ราสารอนุพนัธ์ (Derivatives) 

อย่างไรก็ดี กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนตามหลกัเกณฑ์การลงทุนแบบ

ยังยืน โดยนําปัจจัยด้านสิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

( Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) 

ประกอบการพจิารณาในกระบวนการลงทุนของกองทุนดว้ย 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI AC Asia ex Japan Index 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน Baillie Gifford & Co Limited 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน NatWest Trustee and Depositary Services Limited 
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ตงัแต่วนัที 29 มีนาคม 2561 (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) จนถึงวนัที 8 ธันวาคม 2564 กองทุนเปิด 

กรุงศรีเอเชียนอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ Vontobel Fund - mtx 

Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Class I)  

ขอ้มูลของกองทุนหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) (Class I)  

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class I 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนสถาบนั 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่าย 

เงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 11 พฤศจิกายน 2551 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และนโยบาย

การลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

กองทุนจะนาํทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้น ตราสารทีเปลียนมือได้

ทีเทียบเท่าตราสารทุน และ participation certificates เป็นตน้ ทีออกโดย

บริษัททีตังอยู่หรือประกอบกิจการในทวีปเอเชียเป็นหลัก (ไม่รวม

ประเทศญีปุ่น) ซึงดาํเนินกิจการทีส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจทียงัยนื 

ทงันี กองทุนอาจนาํเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นนอกจากทีกล่าวขา้งตน้ ไม่

เกินร้อยละ 33 ของทรัพยสิ์นของกองทุน ซึงรวมถึงการถือเงินสดไวด้ว้ย 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน Vontobel Asset Management S.A. 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน RBC Investor Services Bank S.A. 

9. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัตอ่ไปนี 
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   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เงินตราต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สกุลเงิน GBP 837,000.00 35,067,861.00 658,566.12 -  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สกุลเงิน GBP 13,254,000.00 541,443,606.80 -  23,313,859.60 

รวมมูลค่ายติุธรรม   658,566.12 23,313,859.60 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เงินตราต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สกุลเงิน GBP 2,722,000.00 120,670,694.80 -  2,046,761.90 

สกุลเงิน USD 967,000.00 32,575,812.50 -  1,044,553.40 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

สกุลเงิน GBP 15,265,000.00 676,717,862.60 11,433,800.69 -  

สกุลเงิน USD 973,856.99 32,443,902.28 687,294.47 -  

รวมมูลค่ายติุธรรม   12,121,095.16 3,091,315.30 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผูข้าย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบตัิทางบัญชีทีเกียวขอ้งกําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลักษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที

สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรพัยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  540,843,904.06 -  540,843,904.06 

ตราสารหนี -  50,417,608.86 -  50,417,608.86 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  658,566.12 -  658,566.12 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  23,313,859.60 -  23,313,859.60 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  584,056,917.23 -  584,056,917.23 

ตราสารหนี -  12,458,086.44 -  12,458,086.44 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  12,121,095.16 -  12,121,095.16 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  3,091,315.30 -  3,091,315.30 
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เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่า

จากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาที

เป็นทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

10.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยี

คงท ี

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 15,958,933.93 -  -  15,958,933.93 

เงินฝากออมทรัพยต์่างประเทศ -  -  36,047,071.20 36,047,071.20 

หน่วยลงทุน -  -  540,843,904.06 540,843,904.06 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  658,566.12 658,566.12 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  15,271.20 15,271.20 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  33,109.85 33,109.85 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  23,313,859.60 23,313,859.60 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  36,047,071.20 36,047,071.20 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  246,595.88 246,595.88 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยี

คงท ี

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

หนีสินทางการเงิน (ต่อ)     

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  3,226.82 3,226.82 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  519,188.66 519,188.66 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  2,290.68 2,290.68 

หนีสินอืน -  -  14,304.28 14,304.28 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยี

คงท ี

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 14,436,392.30 -  -  14,436,392.30 

เงินฝากออมทรัพยต์่างประเทศ -  -  223,585.87 223,585.87 

หน่วยลงทุน -  -  584,056,917.23 584,056,917.23 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  12,121,095.16 12,121,095.16 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  6,348.05 6,348.05 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  258,404.98 258,404.98 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  3,091,315.30 3,091,315.30 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  677,051.58 677,051.58 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยี

คงท ี

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

หนีสินทางการเงิน (ต่อ)     

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  2,305.61 2,305.61 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  583,046.02 583,046.02 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  952.20 952.20 

หนีสินอืน -  -  17,449.94 17,449.94 

10.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล

เงินปอนด์สเตอร์ลิง จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได ้ทงันี กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศเกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะ

มีตน้ทุนสําหรับการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

จากตน้ทุนทีเพิมขึน ทงันี การป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว 

อาจไม่สามารถป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนทีมากขึน 

ณ วันที 28 กุมภาพันธ์  2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทีเ ป็นสกุลเ งิน

ต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : ปอนด์สเตอร์ลิง : GBP) 

รายการ 2566 2565 

สินทรัพย์   

เงินฝากธนาคาร 844,000.00 -  

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายตุิธรรม) 12,663,227.27 13,402,532.86 

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 844,000.00 -  
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 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ : USD) 

รายการ 2566 2565 

สินทรัพย์   

เงินฝากธนาคาร -  6,856.99 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ดงันี 

- สกุลเงิน GBP ในอตัรา 1 GBP เท่ากบั 42.7098 บาท 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ดงันี 

- สกุลเงิน GBP ในอตัรา 1 GBP เท่ากบั 43.5781 บาท 

- สกุลเงิน USD ในอตัรา 1 USD เท่ากบั 32.6070 บาท 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

11. การอนุมัติงบการเงนิ  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 5 เมษายน 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 15,974,205.13 3.00

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 108,934.15 0.02

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,588,669.08 0.30

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 14,276,601.90 2.68

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 576,890,975.26 108.15

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 540,843,904.06 101.39

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 36,047,071.20 6.76

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (22,655,293.48)  (4.24)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (3,101,159.05)  (0.58)

             Rate A  (1,776,273.90)  (0.33)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (10,678,343.65)  (2.00)

             Rate AA-  (7,099,516.88)  (1.33)

อนืๆ  (36,799,567.67)  (6.91)

     ลูกหนี 33,109.85 0.01

     เจา้หนี  (36,313,488.86)  (6.82)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (519,188.66)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 533,410,319.24 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 130,230,594.00  (1.3310) 8 มี.ค. 2566  (7,099,516.88)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 12,047,805.00 0.0224 8 มี.ค. 2566 119,643.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 23,020,056.00 0.1010 8 มี.ค. 2566 538,923.12

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 32,209,559.50  (0.3330) 22 มี.ค. 2566  (1,776,273.90)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 45,745,997.00  (0.1936) 22 มี.ค. 2566  (1,032,417.42)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 83,134,360.00  (0.8326) 5 เม.ย. 2566  (4,440,988.78)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 84,141,245.50  (0.5063) 19 เม.ย. 2566  (2,700,394.03)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 91,022,200.00  (0.5930) 3 พ.ค. 2566  (3,163,109.54)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 23,451,775.20  (0.0212) 8 มี.ค. 2566  (112,953.55)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 26,237,132.00  (0.2934) 22 มี.ค. 2566  (1,565,250.53)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 25,270,743.60  (0.2668) 22 มี.ค. 2566  (1,422,954.97)

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(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  

 
 
 

35



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 4,857.94 0.8828

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  176.65 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 883.26 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0127

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 5,987.85             1.0881

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� 28 กุมภาพันธ์ 2566

2/ กองทนุหลกัจะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการ(ตามอตัราที8ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและกองทนุหลกั) ให้แก่กองทนุเปิดกรุง

ศรีเอเชียนอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควติี �เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที# 28 กุมภาพันธ์ 2566 

% 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 
(29 มีนาคม 2561) 

KFHASIA-A 0.36% -1.95% -10.16% -14.36% -1.79% N/A N/A -3.49% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -0.07% -2.53% -7.35% -6.85% 3.78% N/A N/A 0.67% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 14.78% 15.28% 19.00% 20.51% 20.22% N/A N/A 18.90% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 14.87% 15.69% 23.58% 23.31% 21.51% N/A N/A 19.89% 

 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที# 28 กุมภาพันธ์ 2566 

% 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 
(2 พฤศจิกายน 2564) 

KFHASIA-I 0.35% -1.95% N/A N/A N/A N/A N/A 1.38% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -0.07% -2.53% N/A N/A N/A N/A N/A 3.47% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 14.77% 15.26% N/A N/A N/A N/A N/A 16.56% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 14.87% 15.69% N/A N/A N/A N/A N/A 19.89% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ MSCI AC Asia Ex Japan Gross Return GBP Index สดัส่วน 100%  
  บริษัทจัดการจะใช้ดชันีชี �วดัตามกองทุนหลกั ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีWยงด้านอตัรา

แลกเปลีWยน เพืWอเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีWคํานวณผลตอบแทน  

** ผลตอบแทนทีWมีอายเุกินหนึWงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Baillie Gifford Overseas Growth Funds 1 1 3 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566)

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา
• KFHASIA-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 81.07% 
• KFHASIA-I   (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 26.08%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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