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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี *อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟ
เอ็กซ์ (KFJPINDX) ตั *งแต่วนัที7 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที7 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี *อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที7 28 กุมภาพนัธ์ 2566 ซึ7งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ 
ดงันี * 
- KFJPINDX-A จํานวน 180.59 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 14.2533 บาท 
- KFJPINDX-I จํานวน 484.32 บาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 14.2582 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFJPINDX-A เพิ7มขึ *นร้อยละ 3.94 ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที7เพิ7มขึ *นร้อยละ 4.51 
- KFJPINDX-I ลดลงร้อยละ 3.14 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที7ลดลงร้อยละ 3.57 (ผลการดําเนินงาน
นบัจากวนัเริ7มโครงการ ตั *งแต่วนัที7 2 ธันวาคม 2564 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566) 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที7ผ่านมา กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ7มขึ *นประมาณ 2.4% 
โดยตลาดญี7ปุ่ นเผชิญกับความผนัผวนจากการดําเนินนโยบายการเงินที7เข้มงวดขึ *นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผ่านการขึ *นอตัรา
ดอกเบี *ยนโยบายต่อเนื7องและการทํา Quantitative Tightening (QT) ขณะที7ทางธนาคารกลางญี7ปุ่ น (BOJ) ยงัคงใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายส่งผลกดดนัต่อค่าเงินเยน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ7งหลงัของปี 2565 รัฐบาลญี7ปุ่ นเริ7มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดย
เริ7มเปิดรับนกัท่องเที7ยวต่างประเทศและมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที7ยวเพื7อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้ภาคบริการของญี7ปุ่ นทยอยฟื*นตวั 
อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี 2565 BOJ ได้มีการปรับนโยบายการเงิน  yield curve control โดยขยายกรอบการเคลื7อนไหวของพนัธบตัร
รัฐบาลญี7ปุ่ นอาย ุ10 ปี ให้กว้างขึ *นจากเดิมที7 +/-0.25% ไปอยู่ที7 +/-0.5% ทําให้นกัลงทนุมองว่า BOJ มีโอกาสเปลี7ยนทิศทางการดําเนิน
นโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ *น ส่งผลกดดนัตลาดญี7ปุ่ น โดยในช่วงต้นปี 2566 ตลาดกังวลเรื7องการเปลี7ยนผู้ว่า BOJ โดยมองว่าผู้ว่าฯ คนใหม่
อาจมีการดําเนินนโยบายการเงินที7เข้มงวดขึ *น โดยตลาดจบัตามองดูตวัเลขเศรษฐกิจสําคญัอย่างค่าจ้างแรงงาน ซึ7งหากมีการปรับเพิ7มขึ *นมา
อย่างต่อเนื7องอาจทําให้ BOJ มีการปรับนโยบายการเงินได้    
ณ สิ *นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเครื7องใช้ไฟฟ้า 23.0% หมวด Information & Communication 11.5% 
หมวด Retail trade 11.3% และหมวดเคมีภณัฑ์ 7.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดญี7ปุ่ นมีทิศทางดีขึ *น โดยคาดว่าแรงกดดันจากการดําเนินนโยบายการเงินที7เข้มงวดขึ *นของ Fed ต่อตลาดโลกและ
ตลาดญี7ปุ่ นจะลดลง นอกจากนี * ญี7ปุ่ นเริ7มคลายมาตรการล็อคดาวน์และเปิดรับนกัท่องเที7ยวต่างชาติมากขึ *น ทําให้เห็นการฟื*นตวัในฝั7ง
ภาคบริการและการบริโภค ประกอบกบัแรงส่งจากนกัท่องเที7ยวจีนที7อาจกลบัมาหลงัจีนเปิดประเทศอีกครั *ง ด้านรายได้บริษัทจดทะเบียน
ที7ญี7ปุ่ นยังคงมีแนวโน้มฟื*นตัว ประกอบกับการดําเนินนโยบายการเงินที7ยังผ่อนคลายของ BOJ ซึ7งจะช่วยสนับสนุนการฟื*นตัวของ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดญี7ปุ่ นจะยงัคงอยู่จากความเสี7ยงเรื7องเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและอตัราเงินเฟ้อที7เพิ7มสงูขึ *น 
ซึ7งอาจส่งผลให้ BOJ มีโอกาสปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ *น 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนอคิวติีอ้นิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรเีจแปนอิควติี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและ
จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 
2566 และรอบระยะเวลา 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 180,056,438.26          233,987,104.53        

เงินฝากธนาคาร 3,504,597.20              8,500,354.85            

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 175,553.55                 5,528,974.71            

ลูกหนี

จากดอกเบีย 2,157.89                     2,064.12                   

จากการขายเงินลงทุน 22,733,289.12            -                            

จากการขายหน่วยลงทุน 468,863.37                 52,736.47                 

รวมสินทรัพย์ 206,940,899.39          248,071,234.68        

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 2,303,042.16              864,453.39               

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 23,816,441.64            4,663,020.94            

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 3,022.17                     8,634.26                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 227,120.71                 264,915.95               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 323.68                        309.62                      

หนีสินอืน 5,258.98                     6,889.93                   

รวมหนีสิน 26,355,209.34            5,808,224.09            

สินทรัพย์สุทธิ   180,585,690.05          242,263,010.59        

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 126,696,776.98          176,674,450.31        

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (1,190,927.65)             23,528,481.19          

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 55,079,840.72            42,060,079.09          

สินทรัพย์สุทธิ 180,585,690.05          242,263,010.59        

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.4000         เมือทวงถาม 22,937.97                 22,937.97               0.01                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.6500         เมือทวงถาม 1,032,557.15            1,032,557.15          0.57                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  1,055,495.12          0.58                  

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

   จาํนวน 24,390.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 28,385.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 692,310,150.00 เยน JP3027650005 ไม่มีกาํหนดอายุ 180,398,450.96        179,000,943.14      99.42                

รวมหน่วยลงทุน 179,000,943.14      99.42                

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 181,453,946.08 บาท) 180,056,438.26      100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1500         เมือทวงถาม 22,905.34               22,905.34               0.01                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2000         เมือทวงถาม 2,026,747.55          2,026,747.55          0.87                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  2,049,652.89          0.88                  

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

   จาํนวน 29,990.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 27,415.0000 เยน

   รวมเป็นเงิน 822,175,850.00 เยน JP3027650005 ไม่มีกาํหนดอายุ 247,306,393.67      231,937,451.64      99.12                

รวมหน่วยลงทุน 231,937,451.64      99.12                

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 249,356,046.56 บาท) 233,987,104.53      100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 3,406,043.15 903,402.29

รายไดด้อกเบีย 9,116.86 6,721.90

รวมรายได้ 3,415,160.01 910,124.19

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 1,813,586.78 1,240,933.08

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 72,543.41 49,637.40

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 362,717.30 248,186.61

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 85,518.46 245,722.57

รวมค่าใช้จ่าย 2,404,365.95 1,854,479.66

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 1,010,794.06              (944,355.47)              

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (1,411,828.10)             6,568,839.87            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 13,971,434.21            (26,543,445.18)         

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 28,014,803.20            5,547,527.44            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (6,792,009.93)             3,605,003.68            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (21,772,064.30)           (10,269,637.13)         

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน 12,010,335.08            (21,091,711.32)         

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 13,021,129.14            (22,036,066.79)         

หกั ภาษีเงินได้ 3.5 (1,367.51)                    (1,008.26)                  

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ 13,019,761.63            (22,037,075.05)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 6 13,019,761.63            (22,037,075.05)         

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 192,313,088.58          513,329,961.96        

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (267,010,170.75)         (319,172,509.27)       

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (61,677,320.54)           172,120,377.64        

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 242,263,010.59          70,142,632.95          

สินทรัพย์สุทธิสินปี 180,585,690.05          242,263,010.59        

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 17,667,445.0314        4,508,082.3083        

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 13,761,390.4375        34,666,184.4418      

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (18,759,157.7714)       (21,506,821.7187)     

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 12,669,677.6975        17,667,445.0314      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 6 13,019,777.31            (22,037,075.05)         

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 192,312,588.58          513,329,961.96        

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (267,010,170.75)         (319,172,509.27)       

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (61,677,804.86)           172,120,377.64        

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 242,263,010.59          70,142,632.95          

สินทรัพย์สุทธิสินปี 180,585,205.73          242,263,010.59        

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 6 (15.68)                         

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 500.00                        

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี -                              

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 484.32                        

สินทรัพย์สุทธิต้นปี -                              

สินทรัพย์สุทธิสินปี 484.32                        

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 17,667,445.0314        4,508,082.3083        

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 13,761,356.4697        34,666,184.4418      

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (18,759,157.7714)       (21,506,821.7187)     

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 12,669,643.7297        17,667,445.0314      

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี -                              

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 33.9678                      

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี -                              

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 33.9678                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566

หน่วย
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กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 31 มีนาคม 2560 โดยมี

เ งินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเ ป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่ าหน่วยลงทุนละ 10 บาท)  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จ ัดการกองทุนและนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุดของ

กองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกลเ้คียงกบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนชือ NEXT 

FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ("กองทุนหลัก" ) ซึงบริหารจัดการโดยบริษัท Nomura Asset 

Management Co., Ltd. และจะลงทุนในสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินหลกั 

กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียน 

ซือขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc. : TSE) และจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยสิ์นเพือกองทุนหลกัในสกุลเงินเยน 

กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือ 

เงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - 

investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 
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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  

ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสม

มูลค่า (ชือยอ่ : KFJPINDX-A)  

(2) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอ็กซ์ - ผูล้งทุน

สถาบนั (ชือยอ่ : KFJPINDX-I)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

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 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค ่าย ุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 
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เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายตุิธรรม

โดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ  วนัทีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัทีใน 

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 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 

3.5 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  
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3.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.7 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 193,309,156.59 390,027,208.31 

ขายเงินลงทุน 238,027,458.48 193,410,120.59 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 มีดงัตอ่ไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,813,586.78 1,240,933.08 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 362,717.30 248,186.61 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 134,528,000.00 เยน 0.251910 26 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 33,888,948.48 

รายการซือ 47,348,000.00 เยน 0.256340 23 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 12,137,186.32 

รายการซือ 25,098,000.00 เยน 0.256340 23 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 6,433,621.32 

รวมรายการซือ 206,974,000.00 เยน   52,459,756.12 

สัญญา Forward      

รายการซือ 30,000,000.00 เยน 0.265570 10 พ.ค. 2565 - 1 ส.ค. 2565 7,967,100.00 

รายการซือ 21,842,000.00 เยน 0.270130 19 พ.ค. 2565 - 21 มิ.ย. 2565 5,900,179.46 

รวมรายการซือ 51,842,000.00 เยน   13,867,279.46 

รายการขาย 134,795,000.00 เยน 0.252730 26 ม.ค. 2566 - 24 เม.ย. 2566 34,066,740.35 

รายการขาย 70,381,000.00 เยน 0.257755 23 ก.พ. 2566 - 3 ก.ค. 2566 18,141,054.66 

รวมรายการขาย 205,176,000.00 เยน   52,207,795.01 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 8,406,831.00 เยน 0.300350 30 ก.ค. 2564 - 3 ส.ค. 2564 2,524,991.69 

รายการซือ 10,515,836.00 เยน 0.302570 5 ส.ค. 2564 - 6 ส.ค. 2564 3,181,776.50 

รายการซือ 7,192,491.00 เยน 0.301300 11 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 2,167,097.54 

รายการซือ 20,007,000.00 เยน 0.301300 11 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564 6,028,109.10 

รายการซือ 29,432,048.00 เยน 0.302960 1 ต.ค. 2564 - 5 ต.ค. 2564 8,916,733.26 

รายการซือ 48,835,000.00 เยน 0.295420 8 ธ.ค. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 14,426,835.70 

รายการซือ 59,439,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 17,216,506.35 

รายการซือ 36,300,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 10,514,295.00 

รายการซือ 46,276,000.00 เยน 0.289650 27 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 13,403,843.40 

รายการซือ 67,737,000.00 เยน 0.289260 3 ก.พ. 2565 - 7 ก.พ. 2565 19,593,604.62 

รายการซือ 65,463,000.00 เยน 0.282690 10 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 18,505,735.47 

รวมรายการซือ 399,604,206.00 เยน   116,479,528.63 

รายการขาย 2,954,999.00 เยน 0.305720 17 ส.ค. 2564 - 19 ส.ค. 2564 903,402.29 

สัญญา Forward      

รายการขาย 29,356,000.00 เยน 0.301570 11 ส.ค. 2564 - 26 ต.ค. 2564 8,852,888.92 

รายการขาย 99,935,000.00 เยน 0.295615 8 ธ.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2565 29,542,285.03 

รายการขาย 117,697,000.00 เยน 0.289910 27 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565 34,121,537.27 

รายการขาย 72,499,000.00 เยน 0.289535 3 ก.พ. 2565 - 11 เม.ย. 2565 20,990,997.97 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward (ต่อ)      

รายการขาย 74,528,000.00 เยน 0.283090 10 ก.พ. 2565 - 9 พ.ค. 2565 21,098,131.52 

รวมรายการขาย 394,015,000.00 เยน   114,605,840.71 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 126,710.28 157,190.28 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 25,342.02 31,438.03 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 134,795,000.00 เยน 0.252730 26 ม.ค. 2566 - 24 เม.ย. 2566 34,066,740.35 

รายการขาย 70,381,000.00 เยน 0.257755 23 ก.พ. 2566 - 3 ก.ค. 2566 18,141,054.66 

รวมรายการขาย 205,176,000.00 เยน   52,207,795.01 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 99,935,000.00 เยน 0.295615 8 ธ.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2565 29,542,285.03 

รายการขาย 117,697,000.00 เยน 0.289910 27 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565 34,121,537.27 

รายการขาย 72,499,000.00 เยน 0.289535 3 ก.พ. 2565 - 11 เม.ย. 2565 20,990,997.97 

รายการขาย 74,528,000.00 เยน 0.283090 10 ก.พ. 2565 - 9 พ.ค. 2565 21,098,131.52 

รวมรายการขาย 364,659,000.00 เยน   105,752,951.79 

6. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 12,669,643.7297 33.9678 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 180,585,205.73 484.32 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 14.2533 14.2582 

 2565 

  ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย)  17,667,445.0314 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  242,263,010.59 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  13.7124 

22



- 9 - 

 

ปัจจุบนักองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสม

มูลค่า (ชือย่อ : KFJPINDX-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีตอ้งการรับรายไดจ้ากส่วนต่างจาก

การลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ผูล้งทุนสถาบนั (ชือย่อ : KFJPINDX-I) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนทีซือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทีบริษทัจาํกดักาํหนด ทีตอ้งการ

รับรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return) 

หมายเหตุ :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจัดการ") แก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการ

กองทุน เกียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิมเติม "หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั" 

จากเดิม ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แกไ้ขเป็น แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด เพือเป็น

ทางเลือกใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมีผลตงัแต่วนัที 8 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป  

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

โอกาสทีจะไดรั้บจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลกัทรัพย์

ทีลงทุน โดยจะได้รับเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี กรณีลูกค้าทีเป็นบุคคล

ธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว  

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มี

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 13,019,777.31 (22,037,075.05) 

หน่วยลงทุนผูล้งทุนสถาบนั (15.68) -  

รวม 13,019,761.63 (22,037,075.05) 
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7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควตีิอินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ 

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund  

ซึงเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ 

วนัทีจดทะเบียนจดัตงักองทุน 9 กรกฎาคม 2544 

วตัถุประสงค ์และ/หรือ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมุ่งหวงัให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคลอ้งกบัดชันี Nikkei 225 

โดยจะลงทุนในหุ้นทีเป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225 หรือหุน้ทีกาํลงั

จะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 ทงันี กองทุนอาจลงทุนใน

สัญญาซือขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึงได้แก่ 

การทาํ stock index futures ของดชันีทีมีความเกียวเนืองกบัดชันี Nikkei 225 

โดยมีจุดประสงค์เพือรักษาผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนี 

Nikkei 225 

ตลาดหลกัทรัพย ์

ทีจดทะเบียนซือขาย 

ตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE")  

ประเทศญีปุ่ น 

รหสัหลกัทรัพย ์ 1321 

สกุลเงินทีใชใ้นการซือขาย เยน (JPY) 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

ตวัชีวดั (Benchmark) ดชันี Nikkei 225 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมและ 

ค่าใชจ่้ายทงัหมดโดยประมาณ 

0.22% ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ (ยงัไม่รวมภาษี) 

บริษทัจดัการกองทุน 

(Management Company) 

Nomura Asset Management Co., Ltd. ตงัอยูใ่นประเทศญีปุ่น 

ผูดู้แลผลประโยชน ์

(Trustee/Custodian) 

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Main-Trustee)  

Sub-Trustee : The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
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8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 161,438,000.00 41,735,874.59 154,100.08 26,902.98 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 923,624,044.00 237,187,921.76 21,453.47 2,276,139.18 

รวมมูลค่ายติุธรรม   175,553.55 2,303,042.16 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เยน บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 115,169,000.00 33,091,623.36 - 589,482.76 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 897,345,000.00 258,705,440.07 5,528,974.71 274,970.63 

รวมมูลค่ายติุธรรม   5,528,974.71 864,453.39 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 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 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 179,000,943.14 -  -  179,000,943.14 

ตราสารหนี -  1,055,495.12 -  1,055,495.12 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  175,553.55 -  175,553.55 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  2,303,042.16 -  2,303,042.16 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 231,937,451.64 -  -  231,937,451.64 

ตราสารหนี -  2,049,652.89 -  2,049,652.89 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  5,528,974.71 -  5,528,974.71 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  864,453.39 -  864,453.39 
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เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย กองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียวทีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสาํหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 มีอัตราดอกเบยี มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,560,092.32 -  -  4,560,092.32 

หน่วยลงทุน -  -  179,000,943.14 179,000,943.14 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  175,553.55 175,553.55 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  2,157.89 2,157.89 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน -  -  22,733,289.12 22,733,289.12 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  468,863.37 468,863.37 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 มีอัตราดอกเบยี มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  2,303,042.16 2,303,042.16 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  23,816,441.64 23,816,441.64 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  3,022.17 3,022.17 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  227,120.71 227,120.71 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  323.68 323.68 

หนีสินอืน -  -  5,258.98 5,258.98 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 มีอัตราดอกเบยี มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 10,550,007.74 -  -  10,550,007.74 

หน่วยลงทุน -  -  231,937,451.64 231,937,451.64 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  5,528,974.71 5,528,974.71 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  2,064.12 2,064.12 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  52,736.47 52,736.47 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  864,453.39 864,453.39 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  4,663,020.94 4,663,020.94 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  8,634.26 8,634.26 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  264,915.95 264,915.95 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  309.62 309.62 

หนีสินอืน -  -  6,889.93 6,889.93 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล 

เงินเยน จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้ทงันี 

บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงิน

หรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) 

เพือป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้าก

การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี การป้องกนัความเสียง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมากขึน 

29



- 16 - 

 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เยน) 

รายการ 2566 2565 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 692,310,150.00 822,175,850.00 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน 87,924,044.00 - 

ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เยน เท่ากบั 0.258556 บาท 

และ 0.282102 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 5 เมษายน 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,562,250.21 2.52

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 23,298.36 0.01

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,505,051.62 1.94

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 1,033,900.23 0.57

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 179,000,943.14 99.12

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 179,000,943.14 99.12

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (2,127,488.61)  (1.18)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (115,336.19)  (0.06)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (984,246.86)  (0.55)

             Rate AA-  (1,027,905.56)  (0.57)

อนืๆ  (850,014.69)  (0.46)

     ลูกหนี 23,202,152.49 12.85

     เจา้หนี  (23,825,046.47)  (13.18)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (227,120.71)  (0.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 180,585,690.05 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอคิวติีอนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 34,066,740.35  (0.4791) 24 เม.ย. 2566  (865,114.31)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 18,141,054.66  (0.0901) 3 ก.ค. 2566  (162,791.25)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 3,427,104.74  (0.0026) 13 มี.ค. 2566  (4,735.98)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 32,591,571.44  (0.2330) 20 มิ.ย. 2566  (420,713.42)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 22,754,742.59 0.0119 2 มี.ค. 2566 21,453.47

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 21,341,895.00  (0.0123) 6 มิ.ย. 2566  (22,167.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 27,931,749.45  (0.2398) 6 มิ.ย. 2566  (433,096.95)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,323,450.13  (0.0692) 3 ก.ค. 2566  (124,986.98)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 47,309,345.94  (0.0808) 13 มี.ค. 2566  (145,852.29)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 16,966,874.85 0.0853 11 เม.ย. 2566 154,100.08

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 43,069,267.20  (0.0684) 11 เม.ย. 2566  (123,583.98)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   1,813.59 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   72.54 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 362.72 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0309

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 2,318.85             1.0260

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี�อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2566

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(เยน) (%)

Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd. 773,774.00 100.00
รวม / Total 773,774.00 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอคิวติี้อนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ / Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2566

บริษทั
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี �อินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ 
 

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 

(31 มีนาคม 2560) 

KFJPINDX-A 4.88% -1.81% -1.84% 3.94% 8.17% 4.23% N/A 6.17% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 5.37% -2.11% -1.99% 4.51% 10.00% 5.91% N/A 7.75% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.51% 13.59% 15.96% 18.13% 20.26% 18.51% N/A 17.67% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 16.78% 16.33% 15.30% 16.07% 21.61% 19.10% N/A 18.63% 

 

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 ธันวาคม 2564) 

KFJPINDX-I 4.90% -1.78% N/A N/A N/A N/A N/A -3.14% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 5.37% -2.11% N/A N/A N/A N/A N/A -3.57% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.51% 13.45% N/A N/A N/A N/A N/A 13.21% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 16.78% 16.33% N/A N/A N/A N/A N/A 18.63% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี Nikkei 225 ในสกลุเงินเยน ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสีEยงด้านอตัราแลกเปลีEยนเพืEอ
เทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีEคํานวณผลตอบแทน  

** ผลตอบแทนทีEมีอายเุกินหนึEงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

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

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิต้ีอินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 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
• KFJPINDX-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 54.28%
• KFJPINDX-I  (portfolio turnover ratio)   เท่ากับ 33.04%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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