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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 
(KFPREFER) ตั 2งแต่วนัที4 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที4 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 2 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 353.61 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 8.5700 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 20.28 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที4ผ่านมา Manulife Global Fund- Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 15.6% 
โดยกองทุนหลกัเผชิญแรงกดดนัจากภาวะเงินเฟ้อที4เร่งตวัขึ 2น อนัเนื4องมาจากราคาพลงังานที4ปรับตวัสงูขึ 2นจากสถานการณ์สงครามใน
ยูเครน นอกจากนี 2 ราคาค่าเช่า อาหาร และค่าจ้างแรงงาน ต่างมีทิศทางปรับตวัสงูขึ 2น ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องปรับขึ 2น
ดอกเบี 2ยนโยบายเร็วมากกว่าปกติ โดยมีแนวโน้มปรับขึ 2นดอกเบี 2ยต่อเนื4องจนถึงกลางปีหน้า ส่งผลให้ Bond yield สหรัฐฯ ปรับตวัขึ 2นแรง 
และกดดันให้ราคาตราสาร Preferred securities ปรับตัวลดลงทั 2งกลุ่มผู้ ผลิตไฟฟ้า บริษัทประกัน และธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี 2 
บรรยากาศการลงทุนที4แย่ลง ท่ามกลางการใช้นโยบายการเงินที4เข้มงวด ภาวะสงคราม และเศรษฐกิจชะลอตัวลง ส่งผลให้การออก
ตราสารใหม่ อยู่ในระดบัตํ4าเมื4อเทียบกบัปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที4 4 ของปีนี 2 ทิศทางเงินเฟ้อในสหรัฐฯเริ4มชะลอตวัลง ส่งผลให้ 
Fed มีแนวโน้มปรับขึ 2นอตัราดอกเบี 2ยด้วยอตัราที4ช้าลง ปัจจัยนี 2ส่งผลบวกต่อการฟื2นตวัของตราสาร Preferred securities โดยกองทุน
หลักยังเน้นลงทุนในหมวดผู้ ผลิตไฟฟ้า ซึ4งยังคงได้รับอานิสงค์จากการใช้ไฟฟ้าที4เพิ4มสูงขึ 2นในสหรัฐฯและการผลักดันนโยบายด้าน
พลงังานสะอาดของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านหมวดการเงนิ มีปัจจยับวกจากงบดลุและฐานทนุที4แข็งแกร่งที4สดุในรอบกวา่ 20 ปี ส่วนการลงทนุ
ในหมวดประกนัยงัมีแนวโน้มที4ดีเนื4องจากบริษัทสามารถเก็บค่าเบี 2ยประกันในอตัราที4สงูขึ 2น ส่งผลให้กองทนุมีแนวโน้มกลบัมาฟื2นตวัได้ดี
ในภาวะที4เงินเฟ้อเริ4มชะลอตวั    

ณ สิ 2นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลกัมีการลงทุนในสหรัฐฯ 84% แคนาดา 10% และสหราชอาณาจกัร 3% โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน
หมวดผู้ผลิตไฟฟ้า 23% หมวดธนาคาร 20% หมวดประกนั 19% และหมวดพลงังาน 10% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Preferred เนื4องจากแรงกดดนัจากเงินเฟ้อที4ลดลงและการดําเนินนโยบาย
การเงินที4เข้มงวดน้อยลง จะทําให้ Credit spread ของ Preferred มีโอกาสปรับลดลง โดยเฉพาะหมวดที4มีความมั4นคงสงูเช่น โรงไฟฟ้า 
และหมวดการเงิน ซึ4งมีฐานทนุและงบดลุที4แข็งแกร่ง นอกจากนี 2 อตัราดอกเบี 2ยของตลาด Preferred ยงัคงอยู่ในระดบัน่าดงึดดูเมื4อเทียบ
กบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ 10 ปี ขณะที4สินเชื4อของหลกัทรัพย์ที4กองทนุหลกัลงทนุยงัคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ตลาด
อาจมีความผนัผวนมากขึ 2นหากเศรษฐกิจสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะหดตวัรุนแรงจากการใช้นโยบายการเงินที4เข้มงวดยาวนานเกินไป 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 2งนี 2 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 366,115,951.43 587,062,039.56

เงินฝากธนาคาร 548,853.55 2,813,030.74

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 525,973.65 4,402,563.91

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 194,144.18 306,759.92

จากเงินปันผลและดอกเบีย 5,702.63 30,389,816.09

จากการขายเงินลงทุน 6,721,494.77 -                          

รวมสินทรัพย์ 374,112,120.21 624,974,210.22

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 16,089,621.78 4,080,099.34

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 4,066,861.61          9,619.38

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน -                          376.36

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 336,103.44 510,545.80

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 855.39 1,826.22

หนีสินอืน 7,633.72                 12,737.65

รวมหนีสิน 20,501,075.94 4,615,204.75

สินทรัพย์สุทธิ   353,611,044.27 620,359,005.47

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 412,612,492.50 576,384,466.73

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล 86,065,525.25 90,507,448.27

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (145,066,973.48) (46,532,909.53)

สินทรัพย์สุทธิ 353,611,044.27 620,359,005.47

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 8.5700 10.7629

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 41,261,249.2496 57,638,446.6733

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565
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ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3000         เมือทวงถาม 136,133.57          136,133.57         0.04                

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500         เมือทวงถาม 9,255,804.87       9,255,804.87      2.53                

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  9,391,938.44      2.57                

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund

   จาํนวน 10,640,961.1350 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 0.8819 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 9,384,263.62 เหรียญสหรัฐฯ MLPIAAULX ไม่มีกาํหนดอายุ 442,508,877.98   356,724,012.99  97.43              

รวมหน่วยลงทุน 356,724,012.99  97.43              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 451,900,816.42 บาท) 366,115,951.43  100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
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ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 36,068.75            36,068.75           0.01                

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 16,335,041.29     16,335,041.29    2.78                

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  16,371,110.04    2.79                

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund

   จาํนวน  15,630,126.7460 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 1.0997 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 17,188,450.38 เหรียญสหรัฐฯ MLPIAAULX ไม่มีกาํหนดอายุ 567,832,175.56   570,690,929.52  97.21              

รวมหน่วยลงทุน 570,690,929.52  97.21              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 584,203,285.60 บาท) 587,062,039.56  100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล -                          30,287,062.85

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 2,530,384.30 6,575,791.87

รายไดด้อกเบีย 19,630.81 66,845.09

รวมรายได้ 2,550,015.11 36,929,699.81

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 2,978,678.61 7,334,996.12

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 148,933.90 384,303.85

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 744,669.78 1,833,749.13

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 3,942,282.29 9,623,049.10

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (1,392,267.18) 27,306,650.71

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (14,432,543.73) 25,780,125.42

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (88,643,618.95) 106,066,587.10

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (42,187,133.00) 1,765,088.40

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (15,886,112.70) (8,162,553.85)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 64,010,556.22 2,923,712.75

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (97,138,852.16) 128,372,959.82

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (98,531,119.34) 155,679,610.53

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (2,944.61) (10,026.75)

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ (98,534,063.95) 155,669,583.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (98,534,063.95) 155,669,583.78

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 15,733,533.48 40,167,701.93

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (183,947,430.73) (1,856,635,421.04)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (266,747,961.20) (1,660,798,135.33)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 620,359,005.47 2,281,157,140.80   

สินทรัพย์สุทธิสินปี 353,611,044.27 620,359,005.47

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 57,638,446.6733 234,493,426.3930  

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 1,541,944.4129 3,800,943.3097

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (17,919,141.8366) (180,655,923.0294)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 41,261,249.2496 57,638,446.6733

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียนจาํนวน 100,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทั

หลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมผสม ทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

สําหรับผู ้ลงทุนทัวไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยไม่

กาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน  

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย

ในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ Manulife Global Fund - Preferred 

Securities Income Fund (Class AA (USD)) ("กองทุนหลัก") ซึงมีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพย์บุริมสิทธิของ

บริษทัต่าง ๆ ทวัโลก 

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Carne Global Fund Managers (Luxembourg) ซึงได้รับการ

แต่งตงัโดย Manulife Global Fund (MGF) และเป็นกองทุนรวมทีจดัตงัและจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

ภายใต้การกาํกับดูแลของ EC European Parliament and Council Directive 2009/65 ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

(Hedge Fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา ปอนด์สเตอลิง ฟรังก์ฝรังเศส ดอลลาร์

ออสเตรเลีย เป็นตน้ อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนได้ทงัผูล้งทุน

ทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรืองของนโยบาย

การจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณา

เลือกลงทุนใน Class AA (USD) (เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป ซึงทาํการซือขายหน่วยลงทุนใน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล) 

  

14



- 2 - 

 

กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝากธนาคาร 

ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือตราสารทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าที

สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated) 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินเกือบทงัหมด โดยไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ในขณะทีกองทุนหลกัจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือ

ป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินโดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

กองทุนและกองทุนหลกัอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และการบริหารความเสียงเพือให้สามารถสร้างผลตอบแทน

จากการลงทนุไดเ้พิมขึนและ/หรือลดค่าใชจ่้ายของกองทุน 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทนุเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์-สะสมมูลค่า 

(ชือย่อ : KFPREFER-A) เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุน 

รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน  

(Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์-ปันผล 

(ชือย่อ : KFPREFER-D) เหมาะสําหรับผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผูล้งทุน 

รับรายได้สมาํเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด  
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ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 

โอกาสทีจะไดรั้บจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลกัทรัพย์

ทีลงทุน โดยจะได้รับเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี กรณีลูกค้าทีเป็นบุคคล

ธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรับรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หาก

ปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

ตงัแต่วนัจดทะเบียนจัดตงักองทุนจนถึงปัจจุบนั บริษทัจัดการยงัไม่เปิดให้บริการซือขายหน่วย

ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้า ซึงสินทรัพยท์างการเง ิน  จะร ับรู ้เ ป็นค ่าใชจ้ ่าย  ณ วนัที เก ิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค่าย ุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 10 ของ

กําไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่าย 

เงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณาดังกล่าวขา้งต้นในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 

0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพือประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.6000 ต่อปีของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม 

สัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

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) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 123,854,058.07 991,198,033.31 

ขายเงินลงทุน 305,288,908.87 2,821,078,468.54 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities 

Income Fund ในอัตราร้อยละ 0.6000 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนได้ลงทุนในกองทุน

ดงักล่าว ทงันี รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัทีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,978,678.61 7,334,996.12 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 744,669.78 1,833,749.13 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 1,385,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.0800 15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565 48,585,800.00 

รายการซือ 2,444,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.0580 6 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 88,125,752.00 

รายการซือ 2,732,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.6720 14 ก.ย. 2565 - 16 ก.ย. 2565 100,187,904.00 

รวมรายการซือ 6,561,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   236,899,456.00 

รายการขาย 124,210.38 เหรียญสหรัฐฯ 36.0535 6 ก.ค. 2565 - 11 ก.ค. 2565 4,478,218.94 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 1,242,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.8992 15 มิ.ย. 2565 - 7 ต.ค. 2565 43,344,806.40 

รายการขาย 2,386,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8441 6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565 85,524,022.60 

รายการขาย 2,738,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.4213 14 ก.ย. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 99,721,519.40 

รวมรายการขาย 6,366,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   228,590,348.40 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการขาย 2,076,216.80 เหรียญสหรัฐฯ 30.1785 17 พ.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563 62,657,108.70 

รายการขาย 2,167,985.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9955 18 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2564 65,029,794.07 

รายการขาย 1,325,526.80 เหรียญสหรัฐฯ 30.7620 18 มี.ค. 2564 - 22 มี.ค. 2564 40,775,855.42 

รวมรายการขาย 5,569,728.60 เหรียญสหรัฐฯ   168,462,758.19 

รายการซือ 248,900.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.7650 8 ก.ย. 2564 -10 ก.ย. 2564 8,155,208.50 

สัญญา  Forward      

รายการซือ 2,834,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0392 23 ก.พ. 2564 - 16 ก.ค. 2564 85,131,092.80 

รายการซือ 1,062,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.7035 9 ก.ค. 2564 - 8 ต.ค. 2564 34,731,117.00 

รายการซือ 1,252,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1654 24 ส.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 41,523,080.80 

รวมรายการซือ 5,148,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   161,385,290.60 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทเีกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 204,694.96 338,881.40 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 51,173.75 84,720.34 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท)

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 2,386,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8441 6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565 85,524,022.60 

รายการขาย 2,738,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.4213 14 ก.ย. 2565 - 16 ธ.ค. 2565 99,721,519.40 

รวมรายการขาย 5,124,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   185,245,542.00 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ ์ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือกองทุน 

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund  

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund (Class AA (USD)) 

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class AA (USD) 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทนุทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และมีการจ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 11 กนัยายน 2561 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงค์เพือสร้างรายได้จากการเพิมค่าของเงินทุนในระยะยาว 

โดยเนน้การลงทุนในหลกัทรัพยบ์ุริมสิทธิ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์บุริมสิทธิทีจดทะเบียนหรือซือขายในตลาด

หลกัทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลกัทรัพยท์ีอยู่ภายในการกาํกับดูแลของทางการ 

ทวัโลก ซึงประกอบดว้ยหุ้นบุริมสิทธิ (รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้

และตราสารหนีด้อยสิทธิ) ไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 
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นโยบายการลงทนุ (ต่อ) หลกัทรัพยบ์ุริมสิทธิดงักล่าวอาจจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบียในอตัราคงทีหรือ 

ผนัแปรก็ได ้และโดยทวัไปจะใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยเ์หนือกวา่หุน้สามญัของ

ผูอ้อกรายเดียวกนัจากการจ่ายเงินปันผลและเงินปันส่วนจากการชาํระบญัชี แต่ 

ผูถื้อหลกัทรัพยจ์ะทรงสิทธิตาํกว่าหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ในกรณีทีผูอ้อกหลกัทรัพย์

เลิกกิจการและจ่ายเงินปันส่วนจากการชําระบัญชี ทรัพย์สินในส่วนทีเหลือ

กองทุนอาจนําไปลงทุนในตราสารหนีอืน ๆ เงินฝาก และตราสารทีมีลกัษณะ

เทียบเท่าเงินฝาก 

ตราสารหนีทีจะลงทุนดังกล่าวรวมถึง พันธบัตร ตราสารพาณิชย์ ตัวเงิน 

ระยะสัน บัตรเงินฝากและบัตรเงินฝากประจําชนิดเปลียนมือได้ และเป็น 

ตราสารทีออกโดยรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องคก์รหรือหน่วยงานทีจดัตงัหรือ

สนบัสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และบริษทัเอกชน 

กองทุนจะลงทุนตามวตัถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน ภายใตก้ฎหมายและ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนในส่วนทีลงทุนในประเทศใด

ประเทศหนึง หรือหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง หรือออกโดยผูอ้อก

ตราสารในตลาดใดตลาดหนึง จะไม่ถูกจาํกดัโดยขอ้กาํหนดอืน ๆ ดงันนั กองทุน

สามารถลงทุนมากกว่าร้อยละ 30 ของทรัพยสิ์นสุทธิในหลกัทรัพยที์ออกโดย 

ผูอ้อกตราสารในสหรัฐอเมริกา และกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นสกุลเงิน 

อืน ๆ ก็ได ้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีให้ผลตอบแทนสูงซึงได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชือถือตาํกว่าระดับทีสามารถลงทุนได้ (ตํากว่าอันดับ Baa3 โดย 

Moody’s หรือ BBB - โดย Standard & Poors หรือ Fitch) ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยที์ออกหรือคาํประกนัโดยประเทศใดประเทศหนึง 

(รวมถึงรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน) ทีไดรั้บการ

จดัอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าระดบัทีสามารถลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะไม่ทาํธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย ์การ

ซือคืนหลกัทรัพย ์และการซือโดยมีสัญญาขายคืน และธุรกรรมอืน ๆ ทีอยู่นอก

ตลาดหลกัทรัพย ์
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ตวัชีวดั (Benchmark) ไม่มี 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกา ร

กองทุนรวม 

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) ซึงไดรั้บการแต่งตงัโดย Manulife 

Global Fund (MGF) 

ผูจ้ดัการกองทุน Manulife Investment Management (US) LLC 

ผูดู้แลผลประโยชน์ / ผูเ้ก็บ

รักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 

8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีจาํนวน

เงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,393,000.00 52,240,108.00 525,973.65 41,855.18 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,500,000.00 381,677,694.00 -  16,047,766.60 

รวมมูลค่ายุติธรรม   525,973.65 16,089,621.78 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,113,000.00 70,753,642.00 87,161.11 670,195.20 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 18,432,000.00 613,058,424.20 4,315,402.80 3,409,904.14 

รวมมูลค่ายุติธรรม   4,402,563.91 4,080,099.34 
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9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้ที

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  356,724,012.99 -  356,724,012.99 

ตราสารหนี -  9,391,938.44 -  9,391,938.44 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  525,973.65 -  525,973.65 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  16,089,621.78 -  16,089,621.78 

24



- 12 - 

 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  570,690,929.52 -  570,690,929.52 

ตราสารหนี -  16,371,110.04 -  16,371,110.04 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  4,402,563.91 -  4,402,563.91 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  4,080,099.34 -  4,080,099.34 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 9,940,791.99 -  -  9,940,791.99 

หน่วยลงทุน -  -  356,724,012.99 356,724,012.99 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  525,973.65 525,973.65 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  194,144.18 194,144.18 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย -  -  5,702.63 5,702.63 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน -  -  6,721,494.77 6,721,494.77 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  16,089,621.78 16,089,621.78 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  4,066,861.61 4,066,861.61 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  336,103.44 336,103.44 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  855.39 855.39 

หนีสินอืน -  -  7,633.72 7,633.72 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 19,184,140.78 -  -  19,184,140.78 

หน่วยลงทุน -  -  570,690,929.52 570,690,929.52 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  4,402,563.91 4,402,563.91 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  306,759.92 306,759.92 

ลูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบีย -  -  30,389,816.09 30,389,816.09 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  4,080,099.34 4,080,099.34 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  9,619.38 9,619.38 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  376.36 376.36 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  510,545.80 510,545.80 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,826.22 1,826.22 

หนีสินอืน -  -  12,737.65 12,737.65 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้

ทงันี กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

เกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะมีตน้ทุนสาํหรับการทาํ

ธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเพิมขนึ ทงันี 

การป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความ

เสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมากขึน 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 9,384,263.62 17,188,450.38 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5,107.31 9,239.20 

ลูกหนีจากเงินปันผล -  914,934.08 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน 176,820.95 -  

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก  Bloomberg  ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 38.0130 

บาท และ 33.2020 บาท ตามลาํดบั 

ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทจดัการ เมือวนัที 16 ธันวาคม 

2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,946,494.62 2.82

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 136,222.05 0.04

         FITCH-LONG

             Rate BBB 549,446.37 0.16

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 9,260,826.20 2.62

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 356,724,012.99 100.88

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 356,724,012.99 100.88

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (15,563,648.13)  (4.40)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA  (6,441,127.30)  (1.82)

             Rate AA-  (9,122,520.83)  (2.58)

อนืๆ 2,504,184.79 0.70

     ลูกหนี 6,915,638.95 1.96

     เจา้หนี  (4,075,350.72)  (1.16)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (336,103.44)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 353,611,044.27 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 85,524,022.60  (1.4599) 4 พ.ย. 2565  (5,162,540.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 99,721,519.40  (1.1199) 16 ธ.ค. 2565  (3,959,980.35)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 8,789,310.00 0.1256 4 พ.ย. 2565 444,055.28

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 9,128,724.00 0.0148 25 พ.ย. 2565 52,162.37

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 120,810,600.00  (0.7861) 13 ม.ค. 2566  (2,779,645.64)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 26,099,818.00 0.0084 13 ม.ค. 2566 29,756.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 75,621,552.00  (1.1724) 25 พ.ย. 2565  (4,145,600.13)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 8,222,256.00  (0.0118) 16 ธ.ค. 2565  (41,855.18)

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

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)  2,978.68                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   148.93                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   744.67                     

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00                       

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 3,942.28              

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี V หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จา่ยที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

0.6420

0.0321

0.8497

0.1605

   -

0.0151

   -

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มกิซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 31 ตุลาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอรม์ิกซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

% 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 

(1 พฤศจิกายน 2562) 

KFPREFER-A -20.19% -10.49% -12.62% -20.28% N/A N/A N/A -5.01% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 8.46% 11.67% 10.08% 7.76% N/A N/A N/A 13.08% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
หมายเหตุ :  *   กองทนุนีไ้ม่มีดชันีชีว้ดั (Benchmark) ซึ่งสอดคลอ้งกบักองทนุหลกัที่ไม่มีดชันชีีว้ดัเช่นเดียวกนั 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 Manulife Global Fund - Preferred 

Securities Income Fund (Class AA 

(USD))

1 1 10 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 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 วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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 ตุลาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

• KFPREFER-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.11%

(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/10/2022)

35

http://www.krungsriasset.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36


	KFPREFER_Auditor_311022_24p.pdf
	หน้ารายงาน_กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) 31-10-65
	งบการเงิน_กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) 31-10-65
	หมายเหตุ_กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER) 31-10-65




