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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปน
เฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) ตั 4งแต่วนั ที5 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที5 31 กรกฎาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 4
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล มีมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ วันที5 31 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 2,104.77 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.1963 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 1.23 น้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงาน ที5เพิ5มขึ 4นร้ อยละ 4.40
ภาวะการลงทุนในช่วงที5ผ่านมา
ในรอบครึ5งปี ที5ผ่านมา JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 3.4% ตลาดญี5ปนยั
ุ่ งคงมีความผันผวนถึงแม้ จะ
ทยอยฟื น4 ตัวขึ 4นมาบ้ างก็ตาม โดยในช่วงที5ผ่านมาทางรัฐบาลญี5ปนเริ
ุ่ 5 มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยเริ5 มเปิ ดรับนักท่องเที5ยว
ต่างประเทศมากขึ 4น อย่างไรก็ตาม จํานวนผู้ติดเชื 4อ Covid-19 ในญี5ปนยั
ุ่ งคงอยู่ในระดับสูง ทังนี
4 4 ตลาดญี5ปนได้
ุ่ รับแรงส่งจากเงินเยนที5อ่อนค่า
ลง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ดําเนินนโยบายการเงินที5เข้ มงวดขึ 4น โดย Fed มีการขึ 4นดอกเบี 4ยนโยบายต่อเนื5องและเริ5มทํา QT
(Quantitative Tightening) ในเดื อ นมิ ถุน ายน ขณะที5 ท างธนาคารกลางญี5 ปุ่ นยัง คงใช้ น โยบายการเงิ น แบบผ่ อ นคลาย ส่ ง ผลให้
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี5ปนและสหรั
ุ่
ฐฯปรับตัวกว้ างมากขึ 4น ทังนี
4 4 ที5ผ่านมากองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีซึ5งเจอกับแรง
เทขายมากกว่าหุ้นกลุ่มคุณภาพ เนื5องจากความกังวลเรื5 องอัตราเงินเฟ้ อทัว5 โลกที5อยู่ในระดับสูง ซึ5งอาจส่งผลกดดันต่อต้ นทุนการผลิตให้
สูงขึ 4น
ณ สิ 4นเดือนมิถนุ ายน 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหมวดเครื5 องใช้ ไฟฟ้ า 23.5% Information & Communication 13.1% เคมีภณ
ั ฑ์
8.9% และสินค้ า Precision Instrument 8.1% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
การลงทุนในตลาดญี5ปุ่นมีทิศทางดีขึน4 โดยเฉพาะหลังจากที5ญี5ปุ่นเริ5 มคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยญี5ปุ่นทยอยเปิ ดรับนักท่องเที5ยว
ต่างชาติมากขึ 4น นอกจากนี 4 รายได้ บริ ษัทจดทะเบียนที5ญี5ปนยั
ุ่ งคงมีแนวโน้ มฟื น4 ตัวต่อเนื5อง ประกอบกับการดําเนินนโยบายการเงินที5ยงั
ผ่อนคลายของธนาคารกลางญี5ปนซึ
ุ่ ง5 จะช่วยสนับสนุนการฟื น4 ตัวของเศรษฐกิจในปี นี 4 นอกจากนี 4 ตลาดญี5ปนยั
ุ่ งถือเป็ นตลาด Laggards
หากเทียบกับกลุ่มตลาดประเทศพัฒนาแล้ ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดญี5ปุ่นจะมีมากขึ 4นจากการดําเนินนโยบายการเงินที5
เข้ มงวดขึ 4นของ Fed และอัตราเงินเฟ้ อทัว5 โลกที5เพิ5มสูงขึ 4น อีกทัง4 ความเสี5ยงการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ อีกทัง4
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที5ยืดเยื 4อ
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที5ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง4 นี 4 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที5เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดยบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2565
โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,413,324,519.16 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

2,122,934,718.30
3,193,104.52
4,666,743.41
9,477.44
38,556.18
5,202,229.55
2,136,044,829.40
22,384,952.11
7,032,818.96
1,021.13
1,806,679.29
1,421.61
48,184.97
31,275,078.07
2,104,769,751.33

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

2,567,945,319.23
(829,401,815.65)
366,226,247.75
2,104,769,751.33

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

8.1963
256,794,531.9066
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

8,776,135.05
351,045.43
1,755,227.06
39,671.32
10,922,078.86
(2,776,161.61)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(15,419,251.02)
4,711,792.28
(46,914,433.44)
31,693,846.41
(25,928,045.77)
(28,704,207.38)
(9,976.86)
(28,714,184.24)
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66,512.62
8,079,404.63
8,145,917.25

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 กรกฏาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
จานวนเงิน 108,923,400.00 JPY
หลักทรัพย์ในประเทศ
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
JPMorgan Japan (Yen) Fund
จานวน 165,128.210000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 46,891.0000 JPY
รวมเป็ นเงิน 7,743,026,707.55 JPY

อัตรา
เงินต้น (บาท) /
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(%)

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

เมื่อทวงถาม

29,297,235.82

29,297,235.82

1.90
1.38

0.150000 เมื่อทวงถาม
0.250000 เมือ่ ทวงถาม

26,047.13
10,961,798.79

26,047.13
10,961,798.79

0.00
0.52

2,373,039,437.42 2,082,649,636.56

98.10
98.10

2,122,934,718.30

100.00

JFJAPNIHK
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนเฮดจ์ ปันผล
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate Aสั ญญาซื.อขายล่ วงหน้ า

14,190,427.88

0.67

26,051.19

0.00

3,193,270.95

0.15

10,971,105.74
2,111,946,872.38

0.52
100.34

2,082,649,636.56

98.95

29,297,235.82
(17,718,208.70)

1.39
(0.84)

สัญญาที>อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(9,022,750.79)
Rate A
(3,978,473.38)
FITCH-LONG
Rate AA
(4,716,984.53)
อืน4 ๆ
(3,649,340.23)
ลูกหนีH
36,240,785.73
เจ้าหนีH
(38,083,446.67)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(1,806,679.29)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

2,104,769,751.33
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% NAV

(0.43)
(0.19)
(0.22)
(0.17)
1.72
(1.80)
(0.09)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ ปันผล
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 กรกฏาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

วัตถุประสงค์

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

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

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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464,278,069.70
110,762,728.33
412,548,037.20
349,098,317.55
270,161,813.16
361,644,436.05
383,174,977.50
29,320,000.81
439,733,492.35
59,131,433.68
51,493,352.70

0.1054
0.0535
(0.1890)
0.0508
0.0110
(0.3922)
(0.0526)
0.0011
(0.3596)
(0.0406)
(0.0296)

1 ส.ค. 2565
1 ส.ค. 2565
3 ต.ค. 2565
1 ส.ค. 2565
12 ก.ย. 2565
25 ต.ค. 2565
14 พ.ย. 2565
1 ส.ค. 2565
22 ส.ค. 2565
3 ต.ค. 2565
25 ต.ค. 2565

2,217,752.10
1,125,639.17
(3,978,473.38)
1,068,841.02
231,746.13
(8,254,464.55)
(1,106,498.40)
22,764.99
(7,568,021.74)
(854,568.74)
(622,925.30)

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล
ตัง, แต่ วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 31 กรกฏาคม 2565
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
8,776.14
351.05
1,755.23
39.67
10,922.09

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

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.8025
0.0321
0.1605
0.0036
0.9987

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษี มลู ค่าเพิม7 หรื อภาษี ธรุ กิจเฉพาะหรื อภาษี อื7นใดแล้ ว
2/ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล ในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล ทังนี
W W การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี7ยนได้ ตามการเปลี7ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สนิ ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนเฮดจ์ ปันผล
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 27 ก.ค. 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KF-HJAPAND

-18.96%

2.40%

-1.23%

-13.25%

7.14%

2.20%

N/A

3.82%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-0.62%

3.08%

4.40%

5.46%

11.10%

7.44%

N/A

7.14%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

25.43%

22.36%

23.71%

22.77%

22.62%

19.72%

N/A

21.05%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

12.49%

9.68%

12.58%

13.40%

18.40%

16.94%

N/A

16.63%

หมายเหตุ : *

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(13 กุมภาพันธ์ 2558)

Year to
Date

ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเยน
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสีQยงด้ านอัตราแลกเปลีQยนเพืQอเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีQคํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทํา
สัญญาป้ องกันความเสีQยงด้ านอัตราแลกเปลีQยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

** ผลตอบแทนทีQมีอายุเกินหนึQงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที 31 กรกฎาคม 2565)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
หมายเหตุ:

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 กรกฎาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิJ
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา
นายวัชริ นทร์

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิJพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 กรกฎาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 5.07%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 31/07/2022)

14

