รายงานประจําครึ่งปJแรก 2564
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
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กองทุนเป$ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ
Krungsri Asian Income Hedged Fund

กองทุนนี้มีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 2 ชนิด ได#แก
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กองทุนเป$ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ - สะสมมูลคา (ชื่อยอ: KFAINCOM-A)
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กองทุนเป$ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ - รับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อยอ: KFAINCOM-R)
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สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2564
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เอเชียน
อินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM) ตั 5งแต่วนั ที7 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที7 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 5
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที7 30 พฤศจิกายน 2564 ซึง7 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี 5
- KFAINCOM-A จํานวน 712.84 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.0925 บาท
- KFAINCOM-R จํานวน 1,204.83 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 12.0917 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFAINCOM-A ลดลงร้ อยละ 2.21 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที7ลดลงร้ อยละ 4.28
- KFAINCOM-R ลดลงร้ อยละ 2.21 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที7ลดลงร้ อยละ 4.28
ภาวะการลงทุนในช่วงที7ผ่านมา
ในรอบครึ7งปี ที7ผ่านมา กองทุนหลัก Schroder Asian Income ปรับตัวลดลง 2.2% หลังจากปรับตัวเพิ7มขึ 5นแรงในช่วงครึ7งแรกของปี โดย
ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดันจากการจัดระเบียบของภาครัฐในจีน ซึง7 กระทบต่อบริษัทในหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา เทคโนโลยี
และการบริโภค ส่งผลให้ ราคาหุ้นปรับตัวลดลง เนื7องจากนักลงทุนลดความเสี7ยงบนความไม่แน่นอนเรื7 องกฏเกณฑ์จากภาครัฐ นอกจากนี 5
หุ้นเทคโนโลยีในเกาหลีใต้ และไต้ หวัน ปรั บตัวลดลง เนื7องจากการขายทํากํ าไรของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และความเสี7ยงเรื7 อง
กฏเกณฑ์จากภาครัฐที7เข้ มงวดขึ 5นของเกาหลีใต้ ซึ7งส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่ม search engine ด้ านตราสารหนี 5ในเอเชีย เผชิญความ
ผันผวนจากความเสี7ยงในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของจีน ซึ7งก่อตัวมาจากปั ญหาสภาพคล่องของบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ เช่น China Evergrande
และลุกลามกระทบต่อบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์รายอื7นในประเทศจีน นอกจากนี 5 ภาคอสังหาริ มทรัพย์ของจีนยังได้ รับแรงกดดันจากราคาบ้ าน
และยอดขายบ้ านที7ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ Credit spread ปรับตัวกว้ างขึ 5น และราคาตราสารหนี 5ปรับตัวลดลง ทังนี
5 5 จากภาวะชะลอตัวของ
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ ซึ7งมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้ รัฐบาลจีนออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื7อ
เพิ7มสภาพคล่องในระบบและจํากัดผลกระทบไม่ให้ ลกุ ลามเป็ นวงกว้ าง
ณ สิ 5นเดือนตุลาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย 58% และตราสารหนีเ5 อเชีย 30% โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในจีน
21.0% ออสเตรเลีย 12.0% และฮ่องกง 11.7% โดยเป็ นการลงทุนในกลุ่มการเงิน 16.0% กลุ่มสาธารณูปโภค 13.0% และกลุ่ม REITs
11.7% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนประเภท Multi-asset ที7มีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ เพื7อสร้ าง
ผลตอบแทนที7สมํ7าเสมอ โดยกองทุนมีแนวโน้ มได้ รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทุนในเอเชียทังหุ
5 ้ นและตราสารหนี 5 โดยตลาดเอเชีย
ยังคงมีศกั ยภาพในการเติบโตที7ดีในระยะยาว การฉีดวัคซีนที7ดําเนินไปอย่างต่อเนื7องในเอเชียและการขยายตัวของภาคส่งออกจะช่วย
สนับสนุนให้ เศรษฐกิจกลับมาฟื น5 ตัวได้ อย่างไรก็ตาม ต้ องจับตามองนโยบายของ Biden ต่อกลุ่มประเทศเอเชีย ความตึงเครี ยดระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที7ยงั คงมีอยู่ และการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที7ส่งสัญญาณลดการเข้ าซื 5อสินทรัพย์และการขึ 5นดอกเบี 5ยนโยบาย
เร็วขึ 5น ซึง7 อาจเพิ7มความผันผวนให้ กบั ตลาดเอเชีย
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที7ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง5 นี 5 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที7เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,039,715,850.09 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนี สิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
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Unaudited
(บาท)
1,927,932,291.96
2,013,795.29
4,326,033.53
42,788.17
277,831.53
1,973,688.11
1,936,566,428.59
12,026,307.29
5,081,279.55
255,523.46
1,493,986.51
6,418.22
37,387.23
18,900,902.26
1,917,665,526.33

1,585,887,171.55
438,929,477.51
(107,151,122.73)
1,917,665,526.33
712,839,657.82
58,948,643.4411
12.0925
1,204,825,868.51
99,640,073.7135
12.0917

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุ ดวันที 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

52,831.27
49,984,681.92
6,468,472.00
56,505,985.19
7,069,159.92
328,009.10
1,696,598.55
40,109.68
9,133,877.25
47,372,107.94

รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

(14,061,743.11)
(83,106,686.39)
4,760,694.04
461,899.11
(91,945,836.35)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(7,924.69)
(44,581,653.10)

การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รวม

(16,582,739.89)
(27,998,913.21)
(44,581,653.10)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร

ดอกเบีย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /
จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Schroder Asian Income Fund
จํานวน 70,564,427.490000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 1.0730 SGD
รวมเป็ นเงิน 75,715,630.70 SGD

0.100000 เมือทวงถาม
0.250000 เมือทวงถาม

SCHASIX
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มูลค่า
เงินลงทุน

204,476.33
60,852,938.84

3.17
0.01
3.16

1,978,658,434.92 1,866,874,876.79

96.83
96.83

1,927,932,291.96

100.00

204,476.33
60,852,938.84

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
63,113,998.63
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
204,582.49
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
60,893,832.67
Rate BBB
2,015,583.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
1,866,874,876.79
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1,866,874,876.79
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
(7,700,273.76)
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(3,196,819.85)
Rate A
(5,895,482.40)
FITCH-LONG
Rate AA
1,392,028.49
อืนๆ
(4,623,075.33)
ลูกหนี
2,251,519.64
เจ้าหนี
(5,380,608.46)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(1,493,986.51)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

1,917,665,526.33
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% NAV
3.30

0.01
3.18
0.11
97.35
97.35
(0.41)

(0.17)
(0.31)
0.07
(0.24)
0.12
(0.28)
(0.08)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 พฤศจิกายน 2564
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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450,785,250.00
167,498,280.00
351,729,108.60
455,440,613.70
311,092,156.80
453,489,046.20
326,472,549.00
178,506,738.00

0.0306
(0.0093)
0.0842
(0.0329)
(0.3074)
0.1108
(0.0719)
(0.2056)

1 ธ.ค. 2564
8 ธ.ค. 2564
15 ธ.ค. 2564
19 ม.ค. 2565
5 ม.ค. 2565
1 ธ.ค. 2564
22 ธ.ค. 2564
12 ม.ค. 2565

587,128.34
(178,914.80)
1,614,255.91
(630,440.96)
(5,895,482.40)
2,124,649.28
(1,379,268.56)
(3,942,200.57)

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 งศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
ตัง, แต่ วันที 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2564
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
7,069.16
328.01
1,696.60
40.11
9,133.88

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง, หมด 3/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.6688
0.0310
0.1605
0.0037
0.8640

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ในอัตรา
ร้ อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ ทังนี
W W
การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี7ยนได้ ตามการเปลี7ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFAINCOM-A

3.38%

-2.21%

-2.21%

7.55%

4.01%

N/A

N/A

2.01%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

0.00%

-3.73%

-4.28%

2.81%

8.67%

N/A

N/A

4.46%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

6.16%

4.81%

4.66%

6.11%

7.74%

N/A

N/A

7.26%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

7.55%

5.87%

7.03%

7.41%

9.19%

N/A

N/A

8.82%

% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(2 กุมภาพันธ์ 2561)

Year to
Date

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

KFAINCOM-R

3.38%

-2.21%

-2.21%

7.54%

4.01%

3.31%

N/A

2.96%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

0.00%

-3.73%

-4.28%

2.81%

8.67%

6.76%

N/A

6.26%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

6.16%

4.81%

4.66%

6.11%

7.74%

6.55%

N/A

6.86%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

7.55%

5.87%

7.03%

7.41%

9.19%

8.04%

N/A

8.12%

หมายเหตุ : *

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(29 พฤษภาคม 2558)

Year to
Date

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ
1. ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net สัดส่วน 50%
2. ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged) สัดส่วน 50%
ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ:

ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เอเชียนอินคัมเฮดจ์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิ์
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
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