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สารบัญ 
รายงานประจาํคร ึ�งปีแรก 2564 
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- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ยเูอสอิควิตี *อินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์(KF-HUSINDX) ตั*งแต่วนัที: 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัที: 31 สิงหาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมี
รายละเอียดดงันี* 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี *อินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที: 31 สิงหาคม 2564 เท่ากบั 935.44 ลา้นบาท คิดเป็น
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 18.3421 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 6 เดือน เพิ:มขึ *นรอ้ยละ 18.00 นอ้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน ที:เพิ:มขึ *นรอ้ยละ 21.17 

ภาวะการลงทนุในช่วงที:ผ่านมา 

ในรอบครึ:งปีที:ผ่านมา กองทนุหลกั iShares Core S&P 500 ETF ปรบัตวัเพิ:มขึ *น16% โดยตลาดหุน้สหรฐัฯ สามารถขยายตวัไดด้ตี่อเนื:อง
ในปี 2564 จากการที:สหรฐัฯ สามารถเร่งการฉีดวคัซีนตา้น Covid-19 ไดอ้ย่างต่อเนื:อง ทาํใหเ้ศรษฐกิจทยอยฟื*นตวัทั*งภาคการบริโภค
และการจา้งงาน โดยในช่วงตน้ปี 2564 ตลาดมีการ rotate การลงทุนไปสู่กลุ่มหุน้ value และหุน้วฎัจกัรที:น่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการ
เปิดเมือง อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรฐัฯ มีความผนัผวนมากขึ *น จากอตัราเงินเฟ้อที:เร่งตวัและผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ ที:ปรบัขึ *น
อย่างรวดเร็ว โดยตลาดหุน้สหรฐัฯ สามารถกลบัมาขยายตวัต่อเนื:องไดใ้นไตรมาส 2 หลงัจากนกัลงทุนคลายความกงัวลเมื:อเฟดออกมา
ส่งสญัญาณว่าจะยงัไม่รีบมีการปรบัขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบาย โดยยงัตอ้งการเห็นการฟื*นตวัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที:สมํ:าเสมอ ทั*งนี *
อตัราเงินเฟ้อที:เร่งตวัขึ *น อาจเป็นเพียงปัจจยัชั:วคราวจากฐานที:ต ํ:า ห่วงโซ่อุปทานที:ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 และ
ราคาสินคา้โภคภณัฑที์:เพิ:มขึ *น อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรฐัฯ อาจยงัคงมีความผนัผวน โดยตอ้งระวงัความเสี:ยงจากการที:เฟดอาจมีการ
หยดุการเขา้ซื *อสินทรพัย ์(QE Tapering) และแนวโนม้ทิศทางการขึ *นดอกเบี *ยของเฟด อีกทั*งการระบาดของ Covid-19 สายพนัธเ์ดลตา้ที:
อาจชะลอการฟื*นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัฯ  
ณ สิ *นเดือนกรกฎาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุน้หมวด เทคโนโลยี 27.4% บริการสุขภาพ 12.9% สินคา้ฟุ่ มเฟือย 
12.3% การเงิน 11.2% และสื:อสาร 11.1% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที:ดีต่อการลงทุนในตลาดหุน้สหรฐัฯ เนื:องจาก ไดแ้รงส่งจากการเรง่ฉีดวคัซีนป้องกัน Covid-19 อย่างต่อเนื:อง 
ประกอบกับสหรฐัฯ ไดม้ีการทยอยเปิดเมืองทาํใหเ้ศรษฐกิจกลับมาฟื*นตวัไดด้ี นอกจากนี* ตลาดสหรฐัฯ ยังไดแ้รงส่งจากนโยบายของ 
Biden เช่น งบการลงทนุในโครงสรา้งพื *นฐาน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ตลาดสหรฐัฯ อาจยงัเจอกบัความผนัผวนที:มากขึ *นจากอตัราเงินเฟ้อ
ที:เร่งตัวและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที:ปรับขึ *น อีกทั*ง แนวโน้มการหยุดทาํ QE ของเฟด และนโยบายภาษีของ Biden 
โดยปัจจบุนั valuations ของตลาดสหรฐัฯ ปรบัขึ *นมาค่อนขา้งสงู  

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที:ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั*งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที:เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีเูอสอคิวติีอ้นิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีเูอสอคิวติีอ้นิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการ
โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 มนีาคม 2564 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 
2564 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 กนัยายน 2564 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 852,552,179.73  บาท) 957,170,196.67              

เงินฝากธนาคาร 16,520,462.55                

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 14,726,555.26                

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 10,468.41                       

จากการขายหน่วยลงทุน 27,196,420.04                

รวมสินทรัพย์ 1,015,624,102.93           

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 9,972,055.02                  

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 7,245,673.74                  

จากการซื0อเงินลงทุน 62,123,508.80                

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี<ยนหน่วยลงทุน 196,502.08                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 632,845.39                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,570.26                         

หนี0 สินอื<น 11,732.98                       

รวมหนี0 สิน 80,183,888.27                
สินทรัพยสุ์ทธิ 935,440,214.66              

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าที<ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที<ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 509,995,168.89              

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 137,661,474.88              

บญัชีปรับสมดุล 287,783,570.89              
สินทรัพยสุ์ทธิ 935,440,214.66              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 18.3421                          

จาํนวนหน่วยลงทุนที<จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 50,999,516.7593            

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควตีิ0 อินเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 17,786.91                    

  รายไดเ้งินปันผล 2,091,784.94               

รวมรายได้ 2,109,571.85               

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,896,060.08               

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 75,842.46                    

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 379,212.06                  

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 35,287.52                    

  ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย์ 29,684.64                    

รวมค่าใชจ่้าย 2,416,086.76               
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (306,514.91)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีAเกิดขึ�นจากเงินลงทุน 9,214,547.82               

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 66,963,391.32             

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีAยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 4,754,500.24               

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลีAยนเงินตราต่างประเทศ  (6,881,068.87)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีAเกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 74,051,370.51             

การเพิAมขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 73,744,855.60             

หกั ภาษีเงินได้  (2,668.02)
การเพิAมขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 73,742,187.58             

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควตีิ� อินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัทีA 31 สิงหาคม 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุ้น  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 4.39

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมื>อทวงถาม 42,004,151.03 42,004,151.03 4.39

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 95.61

                              iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 810,548,028.70 915,166,045.64 95.61

                              จาํนวน 62,510.000000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  453.7100 USD

                              รวมเป็นเงิน 28,361,412.10 USD
957,170,196.67 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควตีิ- อินเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีอนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 สิงหาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 58,535,081.99 6.26

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 16,521,299.07 1.77

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 42,013,782.92 4.49

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 915,166,045.64 97.83

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 915,166,045.64 97.83

สัญญาซือขายล่วงหน้า 4,754,500.24 0.51

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 5,789,113.95 0.62

         FITCH-LONG

             Rate AA (1,034,613.71) (0.11)

อืนๆ (43,015,413.21) (4.60)

     ลูกหนี 39,196,420.04 4.19

     เจา้หนี (81,578,987.86) (8.72)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (632,845.39) (0.07)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  935,440,214.66 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 23,951,094.22 (0.0053) 1 ก.ย. 2564 (49,628.06)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,397,840.00 (0.1168) 17 ก.ย. 2564 (1,092,273.12)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,797,446.00 (0.0673) 8 ต.ค. 2564 (629,551.33)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 20,484,153.00 0.0125 29 ต.ค. 2564 116,811.98

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 15,546,822.40 (0.0496) 19 พ.ย. 2564 (464,360.66)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 51,754,339.00 0.0727 9 ธ.ค. 2564 680,456.17

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 97,660,708.00 (0.1385) 7 ม.ค. 2565 (1,295,281.26)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 29,442,924.00 0.1031 28 ม.ค. 2565 964,457.30

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 12,613,203.20 (0.0868) 8 ต.ค. 2564 (811,559.84)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,144,894.00 (0.0574) 8 ต.ค. 2564 (537,231.53)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 74,428,299.00 0.1004 29 ต.ค. 2564 938,838.98

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 42,207,075.00 (0.1458) 29 ต.ค. 2564 (1,363,751.10)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 104,175,218.00 0.2682 21 ม.ค. 2565 2,508,458.76

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 11,109,408.00 (0.0957) 17 ก.ย. 2564 (895,251.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 42,697,395.00 0.0934 29 ต.ค. 2564 873,593.10

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,679,271.30 (0.0634) 19 พ.ย. 2564 (593,519.99)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 82,269,375.00 0.2889 19 พ.ย. 2564 2,702,897.15

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 56,357,504.00 0.0338 9 ธ.ค. 2564 316,396.42

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 59,213,748.00 (0.2372) 9 ธ.ค. 2564 (2,218,410.83)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 25,367,287.80 0.0508 14 ม.ค. 2565 475,602.92

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 34,061,771.00 0.1277 28 ม.ค. 2565 1,194,736.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 120,346,436.00 0.4227 4 ก.พ. 2565 3,954,306.48

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 41,079,710.00 (0.0023) 11 ก.พ. 2565 (21,236.19)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติีอนิเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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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ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   1,896.06 0.8025

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 75.84 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 379.21 0.1605

คา่ที8ปรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.29 0.0150

คา่ใชจ้่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช ้จ่ายท ั*งหมด  2/ 2,386.40             1.0101

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแลว้

2/ ไม่รวมคา่นายหนา้ซื Wอขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์ินทัWงหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีWสินทัWงหมด 

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้งกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คาํนวณ

ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี �อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั*งแต่วันท ี� 1 มีนาคม 2564 ถงึวันท ี� 31 สิงหาคม 2564

จาํนวนเงนิ ร ้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พ ันบาท) ทร ัพยส์ิน* (ต่อปี) 1/
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UOB Kay Hian Pte Ltd
( ดอลลาร์สหรัฐ )

1,022.52 100.00
รวม / Total 1,022.52 100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควติีอ้ินเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ / Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มีนาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สิงหาคม 2564

บริษทั จ านวนเงนิ   อัตราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควติ ี �อนิเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์
 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี# 31 ส.ค. 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ#ม  

โครงการ  

(31 มีนาคม 2560) 

KF-HUSINDX 20.88% 7.55% 18.00% 28.18% 14.87% N/A N/A 14.70% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 24.75% 8.47% 21.17% 33.54% 18.97% N/A N/A 17.64% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 12.12% 9.24% 11.47% 14.70% 22.75% N/A N/A 19.66% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 12.82% 9.54% 12.00% 15.42% 24.48% N/A N/A 21.18% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P 500 Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีLยงดา้นอตัรา
แลกเปลีLยน เพืLอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีLคาํนวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีLมีอายเุกินหนึLงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที� 31 สิงหาคม 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�อินเด็กซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 สิงหาคม 2564 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิO พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิO  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิO  อาหุนยั 
10. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 สิงหาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 13.92%  
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 (5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/06/2021)  
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