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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เอเชียน
ไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON) ตั 4งแต่วนั ที6 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที6 31 ตุลาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 4
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 445.86 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.3041 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 25.13 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้ อยละ 16.89
ภาวะการลงทุนในช่วงที6ผ่านมา
ในรอบครึ6งปี บัญชีที6ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงปรับอัตราดอกเบี 4ยขึน4 อย่างรวดเร็ วโดยปรับขึน4 0.50% สู่กรอบ 0.75% - 1.00%
ในเดือนพฤษภาคม ปรับขึ 4นสู่กรอบ 1.50% - 1.75% ในเดือนมิถุนายน และ 2.25% - 2.50% ในเดือนกรกฎาคม และล่าสุด 3.00% - 3.25%
ในเดือนกันยายน อันเนื6องมาจากอัตราว่างงานในสหรัฐฯ ที6ลดลงและอัตราเงินเฟ้ อที6พุ่งขึ 4นสูงสุดในรอบหลายสิบปี จากสถานการณ์
โรคระบาดที6คลี6คลาย และภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที6ทําให้ ราคาพลังงานและอาหารเพิ6มสูงขึ 4น เหตุการณ์สงครามดังกล่าว
ยังส่งผลเสียต่อทรัพย์สินเสี6ยงทัว6 โลก รวมถึง ตราสารหนี 4เอเชีย High yield และ ตราสารหนี 4ในตลาดเกิดใหม่ ช่วงที6ผ่านมายังมีข่าวบริษทั
ในภาคอสังหาริ มทรัพย์จีนผิดนัดชําระหนีใ4 นประเทศ ประกอบกับตราสารหนี 4สหรัฐฯอายุ 10 ปี แตะระดับ 4% ทําให้ ตลาดตราสารหนี 4
ค่อนข้ างมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ อในอนาคต ทําให้ ระดับราคาของตลาดตราสารหนีท4 ัง4 High yield และตราสารหนี 4 Investment
grade ปรั บตัวลดลง ในรายประเทศดัชนีผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซื 4อของจีนปรั บตัวเพิ6มขึน4 สู่ระดับขยายตัวจากระดับหดตัวในช่วงที6ผ่านมา
เนื6องจากการปิ ดเมือง ธนาคารกลางจีนอนุญาตให้ ผ้ ูกํากับกิจการธนาคารในบางเมืองลดอัตราเงินกู้บ้านลง ในประเทศอินเดียความ
ต้ องการบริ โภคภายในประเทศยังเติบโตได้ ดี เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย แม้ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที6เริ6 มปรับตัวลดลงอาจส่งผลเชิงลบกับ
อินโดนีเซียบางก็ตาม
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนเพิ6มคุณภาพตราสารหนี 4โดยรวมให้ ดีขึ 4น โดยมีการขายตราสารหนี 4ที6มีแนวโน้ มอาจผิดนัดชําระหนี 4ในภาคอสังหาริ มทรัพย์จีนออก
เพิ6มสัดส่วนในตราสารหนีภ4 าคธุรกิจอื6นๆในจีนเช่น พลังงาน การค้ าปลีก และ สุขภาพ ในประเทศอินเดีย กองทุนให้ ความสนใจ
หลัก ทรั พ ย์ ที6เ กี6 ย วกับ พลัง งานหมุน เวีย นซึ6ง สอดคล้ อ งกับ มุม มองด้ า น ESG ของกองทุน กองทุน มีแ นวโน้ ม เพิ6ม นํ 4าหนัก ตราสาร
ภาคสาธารณูปโภคและอสังหาริ มทรัพย์ในอินโดนีเซีย จากการระบาด COVID-19 ที6คลี6คลาย และ กําลังซื 4อภายในประเทศที6เพิ6มขึ 4น
กองทุนมีการลงทุนบนตราสาร AT1 ภาคธนาคารนอกประเทศจีนเพิ6ม จากผลตอบแทนที6สงู และมีการซื 4อ CDS (credit default swap)
เพื6อป้องกันความเสี6ยงจากการที6บางกิจการ ได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนการเงินที6เพิ6มสูงขึ 4น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที6ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง4 นี 4 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที6เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์ อันมี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
ดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ข้ นึ บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ
รายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุ มัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง

(คุณฐิติกร จันทร์เจริ ญสิ น คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ

8 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 862,576,396.97 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

470,013,245.20
949,198.71
510,084.84
10,466.70
471,482,995.45
19,820,719.18
5,242,079.21
49.46
543,354.15
1,570.00
15,433.59
25,623,205.59
445,859,789.86

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

840,590,523.61
(465,952,905.15)
71,222,171.40
445,859,789.86

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

445,859,789.86
84,059,052.3614
5.3041
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

17,660.71
17,660.71
2,977,153.94
89,314.65
446,573.11
30,851.30
3,543,893.00
(3,526,232.29)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

(51,444,213.21)
(131,893,365.34)
(7,120,093.84)
37,559,985.08
(152,897,687.31)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(2,649.09)
(156,426,568.69)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

(156,426,568.69)
(156,426,568.69)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
เงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.350000 เมื่อทวง
9,040,535.86 9,040,535.86
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund LU1564328224
853,535,861.11 460,972,709.34
จานวน 1,796,549.950000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 6.7500 USD
รวมเป็ นเงิน 12,126,712.16 USD
470,013,245.20
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1.92
1.92
98.08
98.08

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์ บอนด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

10,000,201.27

2.24

949,955.80

0.21

9,050,245.47
460,972,709.34

2.03
103.39

460,972,709.34
(19,310,634.34)

103.39
(4.33)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(281,476.26)
FITCH-LONG
Rate AA
(19,029,158.08)
อืนๆ
(5,802,486.41)
เจ้าหนี
(5,259,132.26)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(543,354.15)
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

445,859,789.86
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% NAV

(0.06)
(4.27)
(1.30)
(1.18)
(0.12)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์ บอนด์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่ วงหน้ า ณ 31 ตุลาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

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

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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135,232,881.30
115,321,752.00
135,136,950.00
93,387,108.00
24,648,112.00
20,892,144.00

(1.3312)
(1.9821)
(1.0690)
0.1144
(0.0183)
(0.0449)

18 พ.ย. 2565
9 ธ.ค. 2565
30 ธ.ค. 2565
27 ม.ค. 2566
18 พ.ย. 2565
9 ธ.ค. 2565

(5,935,449.62)
(8,837,501.40)
(4,766,291.90)
510,084.84
(81,436.60)
(200,039.66)

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 งศรีเอเชียนไฮยิลด์ บอนด์
ตัง* แต่ วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

2,977.15

1.0700

89.31

0.0321

446.57

0.1605

-

-

30.85

0.0111

-

-

3,543.88

1.2737

ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
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 Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเอเชียนไฮยิลด์ บอนด์
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที" 31 ตุลาคม 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KFAHYBON-A

-34.46%

-13.40%

-25.13%

-36.48%

N/A

N/A

N/A

นับจากวันเริ"ม
โครงการ
(27 พฤษภาคม 2564)
-35.81%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-26.71%

-2.15%

-16.89%

-27.85%

N/A

N/A

N/A

-23.82%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

10.98%

11.83%

9.78%

11.24%

N/A

N/A

N/A

10.65%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

16.03%

23.82%

18.19%

14.96%

N/A

N/A

N/A

12.94%

หมายเหตุ : * ดัช นีชี วัด (Benchmark) คือ ดัช นี ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index สัด ส่ว น 100%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสีIยงด้ านอัตราแลกเปลีIยนเพืIอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีIคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีIมีอายุเกินหนึIงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565)

หมายเหตุ:

ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนไฮยิลด์บอนด์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

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

(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวพรทิพา
นายธีรภาพ
นางสาวรัมภารัจน์
นายเอกพจน์
นางสาวณัฐยา
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิQ
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา
นายวัชริ นทร์

หนึงนํFาใจ
จิรศักยกุล
ยุธานหัส
ภู่วิบูลย์พาณิชย์
เตรี ยมวิทยา
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/10/2022)
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