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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี )อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟ
เอ็กซ์ (KFUSINDX) ตั )งแต่วนัที7 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที7 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี )อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที7 28 กุมภาพนัธ์ 2566 ซึ7งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน 
ดงันี ) 
- KFUSINDX-A จํานวน 813.32 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 15.8478 บาท 
- KFUSINDX-I จํานวน 47.42 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 15.8491 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFUSINDX-A ลดลงร้อยละ 10.98 ลดลงใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที7ลดลงร้อยละ 10.75 
- KFUSINDX-I ลดลงร้อยละ 9.62 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที7ลดลงร้อยละ 6.90 (ผลการดําเนินงาน
นบัจากวนัเริ7มโครงการ ตั )งแต่วนัที7 2 ธันวาคม 2564 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566) 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที7ผ่านมา กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 7.8% โดยในช่วงต้นปี 2565 ตลาด
สหรัฐฯ ได้รับแรงกดดนัจากการดําเนินนโยบายการเงินที7เข้มงวดขึ )นของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดย Fed ได้มีการปรับอตัราดอกเบี )ย
นโยบายขึ )นอย่างรวดเร็วเพื7อควบคมุอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที7อยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้ทั )งปี 2565 Fed มีการปรับอตัราดอกเบี )ยจากระดบั 
0.25%-0.50% มาอยู่ที7 4.25%-4.50% ณ สิ )นปี 2565 โดยอัตราดอกเบี )ยนโยบายที7เพิ7มขึ )นรวดเร็วส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัท
จดทะเบียนเนื7องจากต้องเจอกับอัตราการกู้ยืมที7สูงขึ )น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงที7มีการกู้ยืมเพื7อมาขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี
ในช่วงปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ตลาดมองว่า Fed อาจมีทิศทางการขึ )นอัตราดอกเบี )ยที7ชะลอลง ส่งผลให้ตลาดสหรัฐฯ ทยอยฟื)นตัว 
อย่างไรก็ตาม การฟื)นตวัยงัคงมีความผันผวน โดยต้องจบัตามองผลกระทบจากการขึ )นอัตราดอกเบี )ยที7รวดเร็วต่อภาคเศรษฐกิจ โดย
ในช่วงที7ผ่านมาอตัราดอกเบี )ยนโยบายที7เพิ7มขึ )นทําให้ธนาคารขนาดเล็กของสหรัฐฯ เจอกับภาวะการขาดสภาพคล่องหลงัมีคนมาถอนเงินฝาก
ในปริมาณมาก โดยความเสี7ยงในภาคสถาบนัการเงินเพิ7มแรงกดดนัให้ตลาดสหรัฐฯ ต่อเนื7อง  
ณ สิ )นเดือนธันวาคม 2565 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุหุ้นหมวดเทคโนโลยี 25.6% หมวด Healthcare 15.8% หมวดการเงิน 11.6% 
หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 9.8% และหมวดอตุสาหกรรม 8.6% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ยงัคงมีความผนัผวนต่อเนื7องจากความไม่แน่นอนในการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed และแรงกดดนัด้าน
อัตราเงินเฟ้อที7ยังอยู่ในระดบัสูง โดยนักลงทุนยังเพิ7มความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลัง Fed มีการปรับอตัรา
ดอกเบี )ยนโยบายเพิ7มขึ )นต่อเนื7อง ซึ7งส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัทจดทะเบียน อีกทั )ง ยังต้องระวังความเสี7ยงในภาคสถาบันการเงินที7
เผชิญกบัปัญหาสภาพคล่องและความเสี7ยงการเมืองระหว่างประเทศจากสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น อย่างไรก็ดี หาก Fed มีการส่งสญัญาณ
การชะลอการขึ )นดอกเบี )ยและภาพเงินเฟ้อที7สหรัฐฯ มีทิศทางชะลอลงต่อเนื7อง อาจกลายเป็นแรงส่งให้กบัตลาดได้อีกครั )ง 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

3



 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
140  ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
 
sc.com/th 

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 

 
sc.com/th 

 

 
รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีเูอสอคิวติีอ้นิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 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 914,107,672.22 1,007,964,388.81

เงินฝากธนาคาร 2,163,951.71 5,136,868.07

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 514,293.90 19,488,180.71

ลูกหนี

            จากดอกเบีย 19,711.68 16,228.22

            จากการขายหน่วยลงทุน 932,495.72 6,720,388.21

รวมสินทรัพย์ 917,738,125.23 1,039,326,054.02

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 40,315,165.23 5,774,269.79

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 14,157,542.22 -                         

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 1,688,866.18 7,608,541.75

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 95,690.31 429,569.40

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 718,687.94 850,524.56

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,956.75 2,434.23

หนีสินอืน 19,537.31 21,726.09

รวมหนีสิน 56,998,445.94 14,687,065.82

สินทรัพย์สุทธิ   860,739,679.29 1,024,638,988.20

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 543,123,617.54 575,575,078.85

กาํไรสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 294,923,413.46 321,214,452.44

            กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 22,692,648.29 127,849,456.91

สินทรัพย์สุทธิ 860,739,679.29 1,024,638,988.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.4000         เมือทวงถาม 189.98                189.98                -                   

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.6500         เมือทวงถาม 31,103,282.88    31,103,282.88    3.40                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  31,103,472.86    3.40                  

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF

   จาํนวน  62,780.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 397.9700 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 24,984,556.60 เหรียญสหรัฐฯ US4642872000 ไม่มีกาํหนดอายุ 919,516,569.83  883,004,199.36  96.60                

รวมหน่วยลงทุน 883,004,199.36  96.60                

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 950,620,042.69 บาท) 914,107,672.22  100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 24,042,894.52     24,042,894.52      2.39                

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  24,042,894.52      2.39                

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF

   จาํนวน 68,780.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 438.7200 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 30,175,161.60 เหรียญสหรัฐฯ US4642872000 ไม่มีกาํหนดอายุ 949,359,935.50   983,921,494.29    97.61              

รวมหน่วยลงทุน 983,921,494.29    97.61              

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 973,402,830.02 บาท) 1,007,964,388.81 100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 10,866,671.22 9,048,145.65

รายไดด้อกเบีย 78,277.93 71,031.01

รวมรายได้ 10,944,949.15 9,119,176.66

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 6,538,735.60 6,202,615.47

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 261,549.46 248,104.68

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 1,307,747.06 1,240,523.16

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 33,607.46 57,479.69

รวมค่าใช้จ่าย 8,211,639.58 7,818,723.00

รายได้สุทธิ 2,733,309.57 1,300,453.66

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (18,778,444.49) 68,667,702.87

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (71,073,929.26) (3,093,066.83)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (35,197,473.20) (34,524,799.60)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (53,514,782.25) 8,896,153.63

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 70,686,252.67 22,694,380.50

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (107,878,376.53) 62,640,370.57

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (105,145,066.96) 63,940,824.23

หกั ภาษีเงินได้ 3.5 (11,741.66) (10,654.62)

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงนิได้ (105,156,808.62) 63,930,169.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 6 (105,156,808.62) 63,930,169.61

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 1,275,186,491.39 2,163,108,013.14

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (1,333,928,991.68) (1,466,398,328.14)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (163,899,308.91) 760,639,854.61

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,024,638,988.20 263,999,133.59

สินทรัพย์สุทธิสินปี 860,739,679.29 1,024,638,988.20

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 57,557,507.8852 17,067,423.9595

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 76,542,846.6534 120,387,132.8094

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (79,787,992.7849) (79,897,048.8837)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 54,312,361.7537 57,557,507.8852

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 6 (105,053,869.88) 63,930,169.61

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 1,227,665,491.39 2,163,108,013.14

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (1,333,926,934.71) (1,466,398,328.14)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (211,315,313.20) 760,639,854.61

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,024,638,988.20 263,999,133.59

สินทรัพย์สุทธิสินปี 813,323,675.00 1,024,638,988.20

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 6 (102,938.74)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 47,521,000.00

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (2,056.97)

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 47,416,004.29

สินทรัพย์สุทธิต้นปี -                         

สินทรัพย์สุทธิสินปี 47,416,004.29

หน่วย

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 57,557,507.8852 17,067,423.9595

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 73,551,006.9853 120,387,132.8094

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (79,787,865.4662) (79,897,048.8837)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 51,320,649.4043 57,557,507.8852

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี -                         

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 2,991,839.6681

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (127.3187)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 2,991,712.3494

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)
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กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ

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

เ งินทุนจดทะ เบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท)  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ ( Feeder 

Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของ

กองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกลเ้คียงกบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันี S&P 500 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนชือ iShares 

Core S&P 500 ETF ("กองทุนหลกั") ซึงบริหารจดัการโดยบริษทั BlackRock Fund Advisors และจะลงทุนใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั 

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์

นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) และจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นเพือกองทุนหลกั

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือเงินฝาก

ธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(Non - investment 

grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของ

ผูจ้ัดการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 
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โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศเกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 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 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า :  กองทุนเปิดกรุงศรียู เอสอิควิ ตี อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  -  

สะสมมูลค่า (ชือยอ่ : KFUSINDX-A)  

(2) หน่วยลงทุนชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ผูล้งทุนสถาบนั (ชือยอ่ : KFUSINDX-I)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ 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 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายตุิธรรม

โดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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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 

โดยใชร้าคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทาํสัญญา 

Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญา

อนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ทีมี

อายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.5 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.7 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 1,466,587,505.49 1,811,106,554.52 

ขายเงินลงทุน 1,541,357,055.30 1,136,436,767.40 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกันทีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจัดการและกองทุนอืนทีบริหาร 

โดยบริษัทจัดการเดียวกัน รายการทีสําคัญดังกล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565  

มีดงัต่อไปนี  

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนด

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,538,735.60 6,202,615.47 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้

ในหนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,307,747.06 1,240,523.16 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้

ในหนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

     (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 746,756.11 เหรียญสหรัฐฯ 33.2960 18 มี.ค. 2565 - 21 มี.ค. 2565 24,863,991.44 

รายการขาย 374,554.68 เหรียญสหรัฐฯ 35.6500 5 ส.ค. 2565 - 9 ส.ค. 2565 13,352,874.34 
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 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,469,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.2805 15 ส.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565 51,827,054.50 

รายการขาย 1,510,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.3940 22 ธ.ค. 2565 - 17 มี.ค. 2566 51,934,940.00 

รวมรายการขาย 2,979,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   103,761,994.50 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีรายการดงันี 

  
  

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 272,023.79 เหรียญสหรัฐฯ 32.6975 9 ก.ค. 2564 - 12 ก.ค. 2564 8,894,497.87 

รายการซือ 157,832.57 เหรียญสหรัฐฯ 32.6330 13 ก.ค. 2564 - 14 ก.ค. 2564 5,150,550.26 

รายการซือ 404,128.18 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564 13,522,128.90 

รายการซือ 996,478.18 เหรียญสหรัฐฯ 33.4200 17 ส.ค. 2564 - 18 ส.ค. 2564 33,302,300.78 

รายการซือ 2,801,407.77 เหรียญสหรัฐฯ 33.3975 23 ส.ค. 2564 - 24 ส.ค. 2564 93,560,016.00 

รายการซือ 3,559,348.58 เหรียญสหรัฐฯ 33.1500 24 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564 117,992,405.43 

รายการซือ 485,570.60 เหรียญสหรัฐฯ 32.7650 8 ก.ย. 2564 - 9 ก.ย. 2564 15,909,720.71 

รายการซือ 277,526.46 เหรียญสหรัฐฯ 33.8300 22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564 9,388,720.14 

รวมรายการซือ 8,954,316.13 เหรียญสหรัฐฯ   297,720,340.09 

รายการขาย 1,433,043.73 เหรียญสหรัฐฯ 31.6475 22 มิ.ย. 2564 - 24 มิ.ย. 2564 45,352,251.45 
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ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 523,135.36 629,455.30 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 104,627.11 125,891.05 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

  
  

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,510,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.3940 22 ธ.ค. 2565 - 17 มี.ค. 2566 51,934,940.00 

6. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 51,320,649.4043 2,991,712.3494 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 813,323,675.00 47,416,004.29 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 15.8478 15.8491 

  2565 

  ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย)  57,557,507.8852 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  1,024,638,988.20 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  17.8020 
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ปัจจุบนักองทนุนาํเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า 

(ชือย่อ : KFUSINDX-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดผู ้ลงทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรียู เอสอิควิตี อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ผู ้ลงทุนสถาบัน (ชือย่อ : KFUSINDX-I) เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผู ้ลงทุน 

ทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบันทีบริษัทจัดการกําหนด  

ทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ

ลงทนุ (Total return)  

หมายเหต ุ:  บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน 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 (105,053,869.88)  63,930,169.61 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั (102,938.74)  -  

          รวม (105,156,808.62)  63,930,169.61 

  

21



- 8 - 

 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 

ชือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF  

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขายอยู่

ในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) 

วนัทีจดทะเบียนซือขาย

ในตลาดหลกัทรัพย ์

15 พฤษภาคม 2543 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ/หรือ 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นทีเป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพือ

มุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ าย  

ใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของดชันี S&P 500 Index 

ตวัชีวดั (Benchmark) S&P 500 Index  

ขอ้มูลดชันี S&P 500 Index 

 

ดชันี S&P 500 Index เป็นMarket capitalization-weighted index ซึงประกอบ 

ดว้ยหุ้นของบริษทัขนาดใหญ่ทีจดทะเบียนซือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กหรือตลาดหลกัทรัพย ์

NASDAQ จาํนวน 500 บริษทั จดัทาํโดยบริษทั S&P Dow Jones Indices โดย

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากขนาดของบริษทั (Market Size), สภาพคล่อง 

(Liquidity), จาํนวนหุ้นทีบุคคลทวัไปสามารถเขา้ถึงเพือการซือขายได้ปกติ 

(Public Float), การจดักลุ่มธุรกิจ (Sector Classification) เป็นตน้ 

ดัชนี S&P 500 Index เป็นดัชนีทีเป็นทีนิยมแพร่หลาย และถูกนํามาใช้เป็น

เกณฑม์าตรฐานสําหรับการลงทุนของนกัลงทุน และเป็นดชันีทีใชใ้นการชีวดั

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน BlackRock Fund Advisors 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของ

กองทุน 

State Street Bank and Trust Company 
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8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 835,586.90 28,994,874.21 514,293.90 -  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 24,553,000.00 821,098,988.50 -  40,315,165.23 

รวมมูลค่ายติุธรรม   514,293.90 40,315,165.23 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 5,565,000.00 184,693,396.10 43,317.15 3,279,807.45 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 33,964,000.00 1,124,318,325.60 19,444,863.56 2,494,462.34 

รวมมูลค่ายุติธรรม   19,488,180.71 5,774,269.79 

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 
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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 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 883,004,199.36 -  -  883,004,199.36 

ตราสารหนี -  31,103,472.86 -  31,103,472.86 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  514,293.90 -  514,293.90 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  40,315,165.23 -  40,315,165.23 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 983,921,494.29 -  -  983,921,494.29 

ตราสารหนี -  24,042,894.52 -  24,042,894.52 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  19,488,180.71 -  19,488,180.71 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  5,774,269.79 -  5,774,269.79 
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เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมี

สภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที 1 นนัประกอบดว้ย กองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขาย

อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์กทีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสําหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจัดอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือการเงินเหล่านี

ประกอบดว้ย 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 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 33,267,424.57 -  -  33,267,424.57 

หน่วยลงทุน -  -  883,004,199.36 883,004,199.36 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  514,293.90 514,293.90 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  19,711.68 19,711.68 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  932,495.72 932,495.72 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  40,315,165.23 40,315,165.23 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  14,157,542.22 14,157,542.22 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  1,688,866.18 1,688,866.18 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  95,690.31 95,690.31 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  718,687.94 718,687.94 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  2,956.75 2,956.75 

หนีสินอืน -  -  19,537.31 19,537.31 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 29,179,762.59 -  -  29,179,762.59 

หน่วยลงทุน -  -  983,921,494.29 983,921,494.29 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  19,488,180.71 19,488,180.71 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  16,228.22 16,228.22 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  6,720,388.21 6,720,388.21 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบีย

คงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  5,774,269.79 5,774,269.79 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  7,608,541.75 7,608,541.75 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  429,569.40 429,569.40 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  850,524.56 850,524.56 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  2,434.23 2,434.23 

หนีสินอืน -  -  21,726.09 21,726.09 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได้ ทังนีบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียง 

จากอัตราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึงจะลงทุนในสัญญา 

ซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกนัความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที 

มากขึน 
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ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2566 2565 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 24,984,556.60 30,175,161.60 

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 400,586.90 -  

ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ  

35.3420 บาท และ 32.6070 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 29 มีนาคม 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 33,287,136.25 3.87

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 190.02 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 2,164,297.93 0.25

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 31,122,648.30 3.62

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 883,004,199.36 102.59

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 883,004,199.36 102.59

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (39,800,871.33)  (4.63)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (5,305,800.47)  (0.62)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (33,141,858.69)  (3.85)

             Rate AA-  (1,353,212.17)  (0.16)

อนืๆ  (15,750,784.99)  (1.83)

     ลูกหนี 14,932,495.72 1.73

     เจา้หนี  (29,964,592.77)  (3.48)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (718,687.94)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 860,739,679.29 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีอนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 51,934,940.00  (0.1572) 17 มี.ค. 2566  (1,353,212.17)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 214,969,787.50  (1.9745) 19 พ.ค. 2566  (16,994,950.61)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 209,988,014.00  (0.5403) 30 มิ.ย. 2566  (4,650,697.64)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 14,950,297.50 0.0466 17 มี.ค. 2566 401,328.39

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 25,543,419.00  (0.1731) 17 มี.ค. 2566  (1,489,559.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 103,174,159.00  (0.3669) 17 มี.ค. 2566  (3,157,907.22)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 102,815,045.00  (0.7826) 5 เม.ย. 2566  (6,735,933.45)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 35,182,860.00  (0.0597) 9 มิ.ย. 2566  (514,139.16)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 14,044,576.71 0.0131 1 มี.ค. 2566 112,965.51

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 39,910,640.00  (0.3725) 9 มิ.ย. 2566  (3,206,515.31)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 37,580,124.00  (0.2570) 9 มิ.ย. 2566  (2,212,250.67)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวิตีอินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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)   6,538.74 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 261.55 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,307.75 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0086

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 8,178.04             1.0037

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

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

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 2,367.89 100.00
รวม / Total 2,367.89 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติี้อนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ / Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2566

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอ้นิเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์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 

(31 มีนาคม 2560) 

KFUSINDX-A 2.17% -3.88% -1.96% -10.98% 9.27% 6.93% N/A 8.09% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.35% -3.95% -1.00% -10.75% 11.37% 9.46% N/A 10.71% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 14.70% 16.35% 21.98% 23.27% 25.05% 21.42% N/A 20.05% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 16.03% 17.85% 22.39% 23.58% 25.58% 22.60% N/A 21.28% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์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 

(2 ธันวาคม 2564) 

KFUSINDX-I 2.17% -3.88% -1.96% N/A N/A N/A N/A -9.62% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 3.35% -3.95% -1.00% N/A N/A N/A N/A -6.90% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 14.70% 16.35% 21.97% N/A N/A N/A N/A 21.92% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 16.03% 17.85% 22.39% N/A N/A N/A N/A 22.43% 

หมายเหตุ :  * ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P 500 Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน
เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีค่  านวณผลตอบแทน 

 ** ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

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

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิต้ีอินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 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
• KFUSINDX-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 84.84%
• KFUSINDX-I  (portfolio turnover ratio)   เท่ากับ 24.30%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/2022)  
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