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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 
(KF-HJAPAND) ตั 3งแต่วนัที4 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที4 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที4 31 มกราคม 2566 เท่ากับ 1,871.09 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 7.9499 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 2.01 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4เพิ4มขึ 3นร้อยละ 7.33 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที4ผ่านมาJPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 5.7% โดยตลาดญี4ปุ่ นเผชิญกบัความ
ผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินที4เข้มงวดขึ 3นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผ่านการขึ 3นดอกเบี 3ยนโยบายต่อเนื4องและการทํา 
Quantitative Tightening (QT) ขณะที4ทางธนาคารกลางญี4ปุ่ น (BOJ) ยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายส่งผลกดดนัต่อค่าเงินเยน 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ4งหลงัของปี 2565 รัฐบาลญี4ปุ่ นเริ4มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยเริ4มเปิดรับนกัท่องเที4ยวต่างประเทศ
และมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที4ยวเพื4อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้ภาคบริการของญี4ปุ่ นทยอยฟื3นตวั อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี 2565 
BOJ ได้มีการปรับนโยบายการเงิน  yield curve control โดยขยายกรอบการเคลื4อนไหวของพนัธบตัรรัฐบาลญี4ปุ่ นอาย ุ10 ปี ให้กว้างขึ 3น
จากเดิมที4 +/-0.25% ไปอยู่ที4 +/-0.5% ทําให้นักลงทุนมองว่า BOJ มีโอกาสเปลี4ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ 3น 
ส่งผลกดดันตลาดญี4ปุ่ น อย่างไรก็ดี การปรับครั 3งนี 3เพื4อที4จะลดแรงกดดันที4มีต่อค่าเงินเยนและช่วยคุมอัตราเงินเฟ้อที4ทยอย
ปรับขึ 3นมา โดยตลาดคาดว่าทาง BOJ จะยังไม่มีการขึ 3นอัตราดอกเบี 3ยนโยบายในเร็วนี 3 เนื4องจากต้องการให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
ต่อเนื4อง ทั 3งนี 3 กองทนุหลกัปรับตวัลดลงมากกว่าดชันีตลาดญี4ปุ่ น เนื4องจากกองทนุหลกัเน้นลงทนุในหุ้นที4มีการเติบโตสงู อย่างหุ้นในกลุ่ม
เทคโนโลยี ทําให้เจอกบัแรงกดดนัและแรงเทขายที4หนกักว่าหุ้นคณุภาพเนื4องจากความกงัวลเรื4องอตัราเงินเฟ้อทั4วโลกที4อยู่ในระดบัสงู ซึ4ง
อาจส่งผลกดดนัต่อต้นทนุการผลิตให้สงูขึ 3น  
ณ สิ 3นเดือนธันวาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเครื4องใช้ไฟฟ้า 21.0% หมวด Information & Communication 16.4% 
หมวด Retail trade 8.9% และหมวดเคมีภณัฑ์ 8.0% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี4ปุ่ นมีทิศทางดีขึ 3น โดยคาดว่าแรงกดดันจากการดําเนินนโยบายการเงินที4เข้มงวดขึ 3นของ Fed ต่อตลาดโลก
และตลาดญี4ปุ่ นจะลดลง นอกจากนี 3 ญี4ปุ่ นเริ4มคลายมาตรการล็อคดาวน์และเปิดรับนกัท่องเที4ยวต่างชาติมากขึ 3น ทําให้เห็นการฟื3นตวัในฝั4ง
ภาคบริการและการบริโภค ประกอบกบัแรงส่งจากนกัท่องเที4ยวจีนที4อาจกลบัมาหลงัจีนเปิดประเทศอีกครั 3ง ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียนที4
ญี4ปุ่ นยงัคงมีแนวโน้มฟื3นตวัต่อเนื4อง ประกอบกบัการดําเนินนโยบายการเงินที4ยงัผ่อนคลายของ BOJ ซึ4งจะช่วยสนบัสนุนการฟื3นตวัของ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดญี4ปุ่ นจะยงัคงอยู่จากความเสี4ยงเรื4องเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และอตัราเงินเฟ้อที4เพิ4มสงูขึ 3น 
ซึ4งจะส่งผลกดดนัหุ้นในกลุ่มการเติบโตสงูอยู่ต่อเนื4อง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 3งนี 3 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนเฮดจปั์นผล 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีจแปนเฮดจ์ปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2566 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 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) 
9 กุมภาพนัธ ์2566 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 1,877,967,509.98     2,249,968,330.06     

เงินฝากธนาคาร 6,088,773.31            3,384,826.94            

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 15,155,861.33          30,426,946.99          

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4,605,105.46            5,959,333.55            

จากดอกเบีย 23,554.96                 16,023.13                 

จากการขายเงินลงทุน 30,744,884.39          -                            

จากการขายหน่วยลงทุน 88,099.88                 530,016.22               

รวมสินทรัพย์ 1,934,673,789.31     2,290,285,476.89     

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 1,652,538.52            1,230,722.25            

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 60,175,747.62          8,676,493.62            

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 3,474.16                   123,830.32               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,706,216.73            2,275,554.52            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,533.25                   2,403.48                   

หนีสินอืน 43,594.97                 62,577.86                 

รวมหนีสิน 63,585,105.25          12,371,582.05          

สินทรัพย์สุทธิ   1,871,088,684.06     2,277,913,894.84     

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,353,599,307.99     2,755,182,625.58     

ขาดทุนสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 405,382,667.83        323,418,900.67        

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (887,893,291.76)       (800,687,631.41)       

สินทรัพย์สุทธิ 1,871,088,684.06     2,277,913,894.84     

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 7.9499 8.2677

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 235,359,930.7993 275,518,262.5584

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500         เมือทวงถาม 26,071.64               26,071.64               -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000         เมือทวงถาม 55,016,330.67        55,016,330.67        2.93                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  55,042,402.31        2.93                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

   จาํนวน 155,311.0790 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 46,438.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 7,212,335,886.60 เยน JFJAPNIHK ไม่มีกาํหนดอายุ 2,091,358,322.98   1,822,925,107.67   97.07               

รวมหน่วยลงทุน 1,822,925,107.67   97.07               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,146,400,725.29 บาท) 1,877,967,509.98   100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 26,034.55               26,034.55               -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 87,900,976.76        87,900,976.76        3.91                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  87,927,011.31        3.91                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

   จาํนวน 157,917.9260 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 47,470.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 7,496,363,947.22 เยน JFJAPNIHK ไม่มีกาํหนดอายุ 2,457,142,911.89   2,162,041,318.75   96.09               

รวมหน่วยลงทุน 2,162,041,318.75   96.09               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,545,069,923.20 บาท) 2,249,968,330.06   100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 15,601,649.32 9,842,179.97

รายไดด้อกเบีย 145,972.16 141,621.36

รวมรายได้ 15,747,621.48 9,983,801.33

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 16,672,935.92 10,954,783.71

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 666,917.41 438,191.26

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 3,334,587.24 2,190,956.71

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80,000.00 80,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 20,754,440.57 13,663,931.68

ขาดทุนสุทธิ (5,006,819.09)           (3,680,130.35)           

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (36,153,071.58)         19,770,697.42          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 26,668,377.83          (462,991,698.78)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 291,117,131.45        31,418,184.64          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (15,692,901.93)         19,078,995.23          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (310,690,224.39)       (60,188,512.41)         

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (44,750,688.62)         (452,912,333.90)       

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (49,757,507.71)         (456,592,464.25)       

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (21,895.79)                (21,243.19)                

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (49,779,403.50)         (456,613,707.44)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (49,779,403.50)         (456,613,707.44)       

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 9 (37,426,256.85)         (83,887,077.05)         

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 283,957,172.57        2,812,445,652.03     

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (603,576,723.00)       (750,324,279.55)       

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (406,825,210.78)       1,521,620,587.99     

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,277,913,894.84     756,293,306.85        

สินทรัพย์สุทธิสินปี 1,871,088,684.06     2,277,913,894.84     

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 275,518,262.5584    77,431,980.9938      

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 35,160,604.5755      270,257,125.9507    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (75,318,936.3346)     (72,170,844.3861)     

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 235,359,930.7993    275,518,262.5584    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันท ี31 มกราคม 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงา น

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียน 100,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดย

มีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรือมีไวซึ้ง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสัดส่วน

การลงทุนในตราสารแห่งทุน สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) และรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนด

ระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ JPMorgan Japan (Yen) 

Fund ("กองทุนหลกั") จดัตงัและบริหารจดัการโดยบริษทั JPMorgan Funds (Asia) Limited และเป็นกองทุนรวม

ทีจัดตังภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Securities and 

Futures Commission (SFC Hong Kong) ซึง เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดว้ยสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุน

หลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในสกุลเงินเยน อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส 

(classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมี

ความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน 

เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class (acc) - JPY 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลียใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด และจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 

80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทีออก รับรอง รับ

อาวลั หรือคาํประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี 

โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้อง

ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสาร (Issue rating) อยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทุนไดเ้ท่านนั 

โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตา่งประเทศ 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้น

ราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละ 10 ของ

กําไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่าย 

เงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณาดังกล่าวขา้งต้นในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 

0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพอืประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใชร้าคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 
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3.6 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.8 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 848,692,944.39 3,463,326,428.35 

ขายเงินลงทุน 901,129,926.13 1,458,647,844.27 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด JPMorgan Japan (Yen) Fund ในอัตรา 

ร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว ทงันี รายไดด้งักล่าว

จะคาํนวณเป็นรายวนั  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดงัตอ่ไปนี   
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   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 16,672,935.92 10,954,783.71 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 3,334,587.24 2,190,956.71 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 346,779,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 100,309,293.54 

รายการซือ 139,546,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 40,365,075.96 

รายการซือ 250,344,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 72,414,505.44 

รายการซือ 346,007,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 100,085,984.82 

รายการซือ 366,800,000.00 เยน 0.282690 10 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 103,690,692.00 

รายการซือ 219,486,000.00 เยน 0.282690 10 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 62,046,497.34 

รายการซือ 1,089,628,000.00 เยน 0.282690 10 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 308,026,939.32 

รายการซือ 290,220,000.00 เยน 0.251910 26 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 73,109,320.20 

รายการซือ 1,568,310,000.00 เยน 0.251910 26 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 395,072,972.10 

รวมรายการซือ 4,617,120,000.00 เยน   1,255,121,280.72 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,152,771,000.00 เยน 0.289535 3 ก.พ. 2565 - 11 เม.ย. 2565 333,767,551.49 

รายการขาย 1,635,293,000.00 เยน 0.283285 10 ก.พ. 2565 - 21 มิ.ย. 2565 463,253,977.51 

รายการขาย 281,060,000.00 เยน 0.280945 21 มี.ค. 2565 - 11 ก.ค. 2565 78,962,401.70 

รายการขาย 1,913,436,000.00 เยน 0.252410 26 ม.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 482,970,380.76 

รวมรายการขาย 4,982,560,000.00 เยน   1,358,954,311.46 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 296,747,000.00 เยน 0.301300 11 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564 89,409,871.10 

รายการซือ 49,156,200.00 เยน 0.297030 10 ก.ย. 2564 - 14 ก.ย. 2564 14,600,866.09 

รายการซือ 464,622,000.00 เยน 0.295420 8 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 137,258,631.24 

รายการซือ 722,531,000.00 เยน 0.295420 8 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 213,450,108.02 

รายการซือ 703,242,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 203,694,045.30 

รายการซือ 158,781,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 45,990,916.65 

รวมรายการซือ 2,395,079,200.00 เยน   704,404,438.40 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 311,261,000.00 เยน 0.301495 11 ส.ค. 2564 - 4 ต.ค. 2564 93,843,635.20 

รายการขาย 1,089,628,000.00 เยน 0.295552 8 ธ.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2565 322,041,734.66 

รายการขาย 586,221,000.00 เยน 0.289910 27 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565 169,951,330.11 

รวมรายการขาย 1,987,110,000.00 เยน   585,836,699.97 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,311,465.10 1,770,608.52 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 262,293.01 354,121.67 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,913,436,000.00 เยน 0.252410 26 ม.ค. 2566 - 27 มี.ค. 2566 482,970,380.76 
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ณ วนัที 31 มกราคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อตัราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,089,628,000.00 เยน 0.295552 8 ธ.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2565 322,041,734.66 

รายการขาย 586,221,000.00 เยน 0.289910 27 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565 169,951,330.11 

รวมรายการขาย 1,675,849,000.00 เยน   491,993,064.77 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจปั์นผล ไดเ้ลือกลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ JPMorgan Japan 

(Yen) Fund, Class (acc) - JPY 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY 

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class (acc) - JPY 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเยน และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 6 สิงหาคม 2512 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญีปุ่ นและหลักทรัพย์อืน ๆ ซึงมี

ผลตอบแทนเกียวเนืองกบัภาวะเศรษฐกิจของญีปุ่น 

ผู ้จัดการกองทุนจะประเมินถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู ้ออกตราสารที

กองทุนพิจารณาลงทุนทงัจากปัจจัยดา้นสิงแวดล้อม สังคม และธรรมา 

ภิบาล อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัสามารถลงทุนและถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษทัทีอาจไดรั้บผลกระทบในเชิงลบจากปัจจยัดงักล่าวได ้
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วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ (ต่อ) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น ออปชัน, วอร์แรนท์ และ 

ฟิวเจอรส์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือการลงทุนและเพือความเหมาะสมใน

บางสถานการณ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจถือเงินสดหรือตราสารทีมีลกัษณะ

เดียวกบัเงินสดเป็นจาํนวนมากในพอร์ตการลงทุนของกองทุน 

ทงันี กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นทีอยู่ในรูปของเงินหยวนของจีน 

(Renminbi: RMB) ภายใตข้อ้จาํกดัทีกาํหนดไว ้

ตวัชีวดั (Benchmark) TOPIX Net Index 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม JPMorgan Funds (Asia) Limited 

ผูจ้ดัการกองทุน JF Asset Management Limited 

ผูดู้แลผลประโยชน์ / 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 6,898,292,000.00 1,758,763,368.43 15,155,861.33 1,652,538.52 

รวมมูลค่ายติุธรรม   15,155,861.33 1,652,538.52 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 909,497,000.00 263,304,732.55 -  948,358.67 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 7,960,947,000.00 2,327,200,425.57 30,426,946.99 282,363.58 

รวมมูลค่ายติุธรรม   30,426,946.99 1,230,722.25 
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9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

5 กนัยายน 2565  30 เมษายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565  0.1500  37,426,256.85 

       0.1500  37,426,256.85 

ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2565 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

12 มีนาคม 2564  31 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564  0.4500  33,690,900.94 

19 พฤศจิกายน 2564  1 สิงหาคม 2564 - 29 ตุลาคม 2564  0.2000  50,196,176.11 

       0.6500  83,887,077.05 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  1,822,925,107.67 -  1,822,925,107.67 

ตราสารหนี -  55,042,402.31 -  55,042,402.31 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  15,155,861.33 -  15,155,861.33 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  1,652,538.52 -  1,652,538.52 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  2,162,041,318.75 -  2,162,041,318.75 

ตราสารหนี -  87,927,011.31 -  87,927,011.31 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  30,426,946.99 -  30,426,946.99 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  1,230,722.25 -  1,230,722.25 
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เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

10.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 61,131,175.62 -  -  61,131,175.62 

หน่วยลงทุน -  -  1,822,925,107.67 1,822,925,107.67 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  15,155,861.33 15,155,861.33 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  4,605,105.46 4,605,105.46 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  23,554.96 23,554.96 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน -  -  30,744,884.39 30,744,884.39 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  88,099.88 88,099.88 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

หนสิีนทางการเงนิ (ต่อ)     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  1,652,538.52 1,652,538.52 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  60,175,747.62 60,175,747.62 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  3,474.16 3,474.16 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,706,216.73 1,706,216.73 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  3,533.25 3,533.25 

หนีสินอืน -  -  43,594.97 43,594.97 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 91,311,838.25 -  -  91,311,838.25 

หน่วยลงทุน -  -  2,162,041,318.75 2,162,041,318.75 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  30,426,946.99 30,426,946.99 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  5,959,333.55 5,959,333.55 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  16,023.13 16,023.13 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  530,016.22 530,016.22 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  1,230,722.25 1,230,722.25 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  8,676,493.62 8,676,493.62 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  123,830.32 123,830.32 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  2,275,554.52 2,275,554.52 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  2,403.48 2,403.48 

หนีสินอืน -  -  62,577.86 62,577.86 

10.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล 

เงินเยน จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้ดงันนั 

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลียนเงิน ทงันี สัดส่วนการ

ป้องกนัความเสียงอาจมีการเปลียนแปลงไดแ้ต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ซึงอาจมีตน้ทุนสําหรับการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

จากตน้ทุนทีเพิมขึน ทงันี การป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจ

ไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทังหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนทีมากขึน 
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ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เยน) 

รายการ 2566 2565 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 7,212,335,886.60 7,496,363,947.22 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 18,219,929.75 20,662,571.41 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน 121,641,000.00 -  

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ข้างต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เยน เท่ากับ 0.252751 บาท และ 

0.288412 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

11. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 15 มีนาคม 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 61,154,730.58 3.27

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 26,081.14 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 6,089,010.44 0.33

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 55,039,639.00 2.94

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,822,925,107.67 97.43

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,822,925,107.67 97.43

สัญญาซื/อขายล่วงหน้า 13,503,322.81 0.73

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 14,536,974.14 0.78

         FITCH-LONG

             Rate AA 523,885.57 0.03

             Rate AA-  (1,557,536.90)  (0.08)

อื3นๆ  (26,494,477.00)  (1.43)

     ลูกหนีH 57,438,089.73 3.07

     เจา้หนีH  (82,226,350.00)  (4.41)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,706,216.73)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,871,088,684.06 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 482,970,380.76  (0.0832) 27 มี.ค. 2566  (1,557,536.90)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 48,814,179.15 0.0280 13 ก.พ. 2566 523,885.57

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 30,649,882.77  (0.0051) 1 ก.พ. 2566  (95,001.62)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 420,150,079.62 0.0052 13 ก.พ. 2566 98,030.03

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 426,091,439.69 0.4273 27 ก.พ. 2566 7,994,328.73

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 350,087,406.44 0.3495 13 มี.ค. 2566 6,539,617.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2566

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)    2/ 16,672.94 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 666.92 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 3,334.59 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0039

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 20,754.45           0.9990

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สนิ ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสนิทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

2/ กองทนุ JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่

กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล ในอตัราร้อยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิ

ของกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล ทั Wงนี W การคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการเปลี8ยนแปลงอตัรา

คา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

ตั ,งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 มกราคม 2566

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจปั์นผล 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% 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 

(13 กุมภาพันธ ์2558) 

KF-HJAPAND 5.68% 1.50% -0.79% -2.01% 4.24% -0.19% N/A 3.47% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 4.22% 2.18% 2.81% 7.33% 8.52% 5.12% N/A 7.03% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 16.26% 17.44% 19.05% 21.38% 23.05% 20.29% N/A 20.92% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.63% 13.35% 12.18% 12.43% 18.14% 16.90% N/A 16.37% 

 
หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี TOPIX Net Total Return สดัส่วน 100%  

บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบ
กบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท าสญัญาปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 JPMorgan Japan (Yen) Fund 1 1 6 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจปั์นผล ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 

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 มกราคม 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 31 มกราคม 2566 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 11.34% 
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/01/2023)
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