
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

 

กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจเอฟเอ็กซ-สะสมมูลค�า (ช่ือย�อ: KFGDIV-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป>นผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจเอฟเอ็กซ-ป>นผล (ช่ือย�อ: KFGDIV-D)

3. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจเอฟเอ็กซ-ผู#ลงทุนสถาบัน (ช่ือย�อ: KFGDIV-I)
(เริ่มมีผลต้ังแต�วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป นต#นไป)

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเฮดจเอฟเอ็กซ 

Krungsri Global Dividend Hedged FX Fund

รายงานประจําครึ่งปVแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 – 30 พฤศจกิายน 2565 

 กองทุนรวม KFGDIV 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 9 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 12 

 ผลการดําเนินงาน 13 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 14 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา 

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
 

 

 

 

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์
เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV) ตั 4งแต่วนัที6 1 มิถนุายน 2565 ถึงวนัที6 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 4 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ6งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน 
ดงันี 4 
- KFGDIV-A จํานวน 804.47 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 11.0781 บาท  
- KFGDIV-D จํานวน 340.68 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 9.7620 บาท 
- KFGDIV-I จํานวน 1,972.93 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6580 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFGDIV-A ลดลงร้อยละ 4.73 ลดลงใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 3.91 
- KFGDIV-D ลดลงร้อยละ 4.73 ลดลงใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 3.91 
- KFGDIV-I  -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีบัญชีที6ผ่านมา Fidelity Funds- Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลง 3.2% โดยกองทุนหลักมีผลการ
ดําเนินงานที6ลดลงเนื6องจากความเสี6ยงเรื6องภาวะเศษฐกิจโลกชะลอตวั การเร่งขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยของธนาคารกลาง และเงินเฟ้อที6สงูเป็น
ประวตัิการณ์ ส่งผลให้ต้นทนุของบริษัทปรับตวัสงูขึ 4น และคาดการณ์กําไรของบริษทัจดทะเบียนถกูปรับลดลงต่อเนื6อง โดยกองทนุปรับตวั
ลงแรงในไตรมาสที6 3 นําโดยกลุ่ม Semiconductors และพลงังานทดแทน ท่ามกลางการเร่งปรับขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยโุรป โดยเศรษฐกิจโลกส่งสญัญาณชะลอตวัลงอย่างต่อเนื6อง อนัเนื6องมาจากการหยุดชะงกัของ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruptions) และต้นทุนพลงังานที6พุ่งสงูขึ 4น อย่างไรก็ดี กองทุนเริ6มฟื4นตวัขึ 4นในไตรมาสที6 4 ภายหลงัเงินเฟ้อ
ในสหรัฐฯเริ6มมีทิศทางชะลอตวัลง ส่งผลให้ Fed มีแนวโน้มปรับขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยนโยบายในอตัราที6ชะลอลง การเน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง
และหุ้นคุณภาพสงุ ได้แก่ หุ้นกลุ่มการเงิน เช่น ตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทประกัน หุ้นกลุ่มวตัถุดิบ และสินค้าจําเป็น ส่งผลให้กองทนุมี
ความแข็งแกร่งในภาวะที6เต็มไปด้วยความผนัผวน โดยกองทุนมีระดบัเงินปันผลที6สงูกว่าดชันีโดยรวม และมีแนวโน้มผนัผวนน้อยกว่า
หุ้นเติบโต      
ณ สิ 4นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลกัมีการลงทุนในหมวดการเงินประมาณ 21.9% หมวดอุตสาหกรรม 18.1% และหมวดการแพทย์ 
15.6% เป็นต้น โดยมีสดัส่วนการลงทนุในยโุรป 40% สหรัฐฯ 32.7% และสหราชอาณาจกัร 13.6% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที6ดีต่อการลงทุนในหุ้นปันผลขนาดใหญ่และหุ้นที6มีคุณภาพสงู โดยเฉพาะในภาวะที6ความผนัผวนในตลาด
สงูขึ 4น จากภาวะสงคราม นโยบายการเงินที6เข้มงวด และภาวะเงินเฟ้อเร่งตวั โดยผลประกอบการของบริษัทเหล่านี 4มีแนวโน้มผนัผวนน้อยกว่า
ตลาดโดยรวม ขณะที6การจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทที6กองทุนหลักเลือกลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนใน
หมวดการเงิน วตัถดุิบ การแพทย์ และสินค้าจําเป็น เป็นต้น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 4งนี 4 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
13 ธนัวาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟ
เอ็กซ์ อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
 
                                                                                           (คุณฐิติกร จนัทร์เจริญสิน  คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

                         Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,186,986,279.04  บาท) 1,113,982,899.23     
เงินฝากธนาคาร 1,735,975.54            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 32,202,874.99          
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 33,921.94                 
จากการขายเงินลงทุน 29,220,959.85          
จากการขายหน่วยลงทุน 16,748.72                 

รวมสินทรัพย์ 1,177,193,380.27     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,164,508.48            
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 24,931,757.32          
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 642.86                      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 919,380.01               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,088.29                   
หน้ีสินอ่ืน 23,973.88                 
รวมหน้ีสิน 32,045,350.84          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,145,148,029.43     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,075,161,985.63     
ก าไรสะสม  (17,845,755.57)
บญัชีปรับสมดุล 87,831,799.37          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,145,148,029.43     

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 804,467,145.83        
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 72,617,636.6347      
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.0781                    

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565

ชนิดจ่ายเงินปันผล
สินทรัพยสุ์ทธิ 340,678,910.67        
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 34,898,376.8171      
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7620                      

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,972.93                   
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 185.1113                  
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.6580                    
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 39,526.04                
  รายไดเ้งินปันผล 17,298,420.40         

รวมรายได้ 17,337,946.44         
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,236,840.52           
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 181,578.99              
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 907,894.36              
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,683.63                

รวมค่าใชจ่้าย 5,356,997.50           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 11,980,948.94         

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (11,124,861.43)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (49,456,151.91)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 22,179,022.65         
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (31,254,440.66)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (69,656,431.35)

หกั ภาษีเงินได้  (5,928.90)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (57,681,411.31)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (40,293,303.35)
ชนิดจ่ายเงินปันผล  (17,388,080.89)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (27.07)
รวม  (57,681,411.31)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.62
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวง 29,144,439.08 29,144,439.08 2.62
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.38
                              Fidelity Funds - Global Dividend Fund, 
                              Class Y-QINCOME(G)-USD

LU1560650217 1,157,841,839.96 1,084,838,460.15 97.38

                              จ  านวน 2,476,261.070000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  12.4300 USD
                              รวมเป็นเงิน 30,779,925.10 USD

1,113,982,899.23 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอก็ซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 30,914,336.56 2.70

     เงินฝากธนาคาร

         S&P

             Rate A- 1,737,562.01 0.15

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 29,176,774.55 2.55

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,084,838,460.15 94.73

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,084,838,460.15 94.73

สัญญาซือขายล่วงหน้า 26,038,366.51 2.27

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 1,757,875.73 0.15

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (963,203.90)  (0.08)

             Rate AA 25,243,694.68 2.20

อนืๆ 3,356,866.21 0.30

     ลูกหนี 38,237,708.57 3.34

     เจา้หนี  (33,961,462.35)  (2.96)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (919,380.01)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,145,148,029.43 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดวิเิดนด์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 70,150,872.00 0.3938 30 ธ.ค. 2565 4,510,095.46

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 368,240,502.10  (0.0841) 9 ธ.ค. 2565  (963,203.90)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 15,399,900.00  (0.0344) 9 ธ.ค. 2565  (393,624.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 211,653,682.50 0.6997 30 ธ.ค. 2565 8,012,630.60

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 28,469,010.00  (0.1508) 30 ธ.ค. 2565  (1,726,845.98)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 195,532,812.00 1.2960 27 ม.ค. 2566 14,841,438.60

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 35,374,121.10  (0.1648) 30 ธ.ค. 2565  (1,886,686.50)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 76,475,636.50 0.0909 27 ม.ค. 2566 1,040,669.77

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,626,567.70  (0.1043) 27 ม.ค. 2566  (1,194,148.10)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 271,315,936.50 0.3317 17 ก.พ. 2566 3,798,040.56

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวเิดนด์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

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)  4,236.84                  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 181.58                     

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   907.89                     

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.68                       

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 5,356.99               

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูค่าเพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

    และค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

0.9471

0.7490

0.0321

0.1605

   -

0.0055

   -

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2565 ถงึวันที� 30 พฤศจิกายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอก็ซ ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 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 

(24 มิถุนายน 2563) 

KFGDIV-A -12.78% 4.06% -4.73% -6.96% N/A N/A N/A 4.29% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -16.73% 2.71% -3.91% -13.43% N/A N/A N/A 8.47% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 17.70% 19.17% 17.80% 17.50% N/A N/A N/A 14.14% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 20.33% 21.75% 20.93% 20.00% N/A N/A N/A 15.89% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 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 

(24 มิถุนายน 2563) 

KFGDIV-D -12.78% 4.06% -4.73% -6.96% N/A N/A N/A 4.32% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -16.73% 2.71% -3.91% -13.43% N/A N/A N/A 8.47% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 17.70% 19.17% 17.80% 17.50% N/A N/A N/A 14.14% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 20.33% 21.75% 20.93% 20.00% N/A N/A N/A 15.89% 
 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC World NETR USD Index  สดัส่วน 100%                                                                                       
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน             
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 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 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจกิายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022)
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