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กองทุนเป+ดกรุงศรีไชน�าเอแชรอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)   
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี , (KFACHINA) 
ตั ,งแต่วนัที4 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที4 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี , มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 28 กมุภาพนัธ์ 2566 ซึ4งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี , 
- KFACHINA-A จํานวน 8,754.81 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.7806 บาท 
- KFACHINA-I จํานวน 42.01 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.7808 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFACHINA-A ลดลงร้อยละ 21.60 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 10.78 
- KFACHINA-I เพิ4มขึ ,นร้อยละ 12.14 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4เพิ4มขึ ,นร้อยละ 5.48 (ผลการดําเนินงาน
นบัจากวนัเริ4มโครงการ ตั ,งแต่วนัที4 2 พฤศจิกายน 2564 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566) 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที4ผ่านมา กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 19.4% 
โดยในปี 2565 ตลาดหุ้นจีนยงัเจอกับแรงกดดนัจากภาคเศรษฐกิจที4ชะลอตวัลงและการใช้นโยบาย Zero COVID-19 ที4เข้มงวด อีกทั ,ง
กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ของจีนต้องเผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่อง ส่งผลให้มีหลายบริษัทไม่สามารถชําระหนี ,ได้ทนัเวลา นอกจากนี , การ
ใช้นโยบาย Zero COVID-19 ของทางการจีนที4เข้มงวดยงัส่งผลกดดนัการบริโภคในประเทศ โดยในช่วงที4ผ่านมาทางการจีนทยอยออก
มาตรการเพื4อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี ,ยนโยบายและเข้ามาช่วยเรื4องสภาพคล่องให้กับกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี 
ในช่วงปลายปี 2565 ทางการจีนส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 โดยปลดการล็อคดาวน์และการตรวจหาเชื ,อ อีกทั ,ง
ทยอยเปิดประเทศและผ่อนคลายกฏการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน ส่งผลให้ตลาดจีนปรับตวัดีขึ ,นในช่วงปลายปี 2565 ทั ,งนี , 
นักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะทยอยปรับตัวดีขึ ,นต่อเนื4องหลังการเปิดประเทศ ขณะที4รัฐบาลจีนเองก็กลับมาให้ความสําคัญกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจ โดยตั ,งเป้าหมายการเติบโตไว้ที4 5% ด้าน valuations ของหุ้นจีนยงัคงอยู่ในระดบัที4น่าสนใจ ขณะที4ความเสี4ยงใน
ตลาดเริ4มทยอยหมดลง  
ณ สิ ,นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าจําเป็น 24.6% หมวดการเงิน 22.2% หมวด Healthcare 
22.1% และหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 12.3% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที4ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะหลงัจากที4ทางการจีนทยอยผ่อนคลาย
นโยบาย Zero COVID-19 และกลบัมาเปิดประเทศอีกครั ,ง ซึ4งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศให้กลบัมาขยายตวั อีกทั ,ง แนวโน้มการ
ดําเนินนโยบายการเงินที4ยงัผ่อนคลายและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเพื4อให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที4วางไว้ ทั ,งนี , ความผนัผวนใน
ตลาดจีนยงัคงอยู่ โดยยงัต้องระวงัความเสี4ยงจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที4กลบัมา
ตึงเครียดอีกครั ,ง และความไม่แน่นอนในการดําเนินนโยบายการเงินของทางสหรัฐฯ 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

3



�

�

�

�

�

�

���������	
�����������������������
�
�
����� ���	
������������������� ���������%�����/%�&��"� � 7�
�
�  ����!���"�����#�$�%�&���'(��)����*���%�+����,�-��.�����/�����.0�%�&��������� ��������
�%�����/%�&��"� � 7�12!������3)���)���)#�&')��������������������'(��)�����4 ����')���������������5��) �������!
��/�����.0�%�&6���������)�������(���)��.�.��� ) 7�/ �)���!�8�����"��9:;:�	2�)���!�9<������#)��&�
9:;;�/���) 7��
�
� ���"��=�����4������3)���)���)#�&')�������������������'(��)�������5��) �������!,����')�����
��������� ���������%�����/%�&��"� � 7�0��	�� ��� ����!"� ��) 	���.��"&��!����(������ ,�0"�����
')������!��� �)�����) �'���(��)����"$.��������(��)���)���)#�&/�. �����)���)#�&�/�.���, �
#�.��%�)>>) ���)���)#�&/�. �����)���)#�&��#?�?�9:@:�
�
�
� � �
� � � � � ���6�/���"���)�	
��
� � � ����������������������"�����#�$�%�&��'(��)��*���%�+�
� � � � � �
� �
�
�� � � � ��������*���������'� ���(!���>����+�
� � ��������������������')���������������/�����.0�%�&/�.�������)>%��������
�

�

�

�

�

�

!

4



5



6



7



8



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 9,291,751,780.01       9,362,017,370.68     

เงินฝากธนาคาร 19,036,310.13            8,735,529.94            

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 652,251.86                 173,346,960.29        

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 12,729,309.80            14,010,578.04          

จากดอกเบีย 294,278.03                 118,483.13               

จากการขายหน่วยลงทุน 16,653,866.63            2,365,595.27            

รวมสินทรัพย์ 9,341,117,796.46       9,560,594,517.35     

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 368,626,416.26          9,203,245.73            

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 157,448,610.00          -                            

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 9,457,112.55              135,174,813.30        

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 1,325,570.30              288,969.78               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,182,590.67              7,840,347.72            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,141.70                   17,772.47                 

หนีสินอืน 217,603.97                 258,389.85               

รวมหนีสิน 544,302,045.45          152,783,538.85        

สินทรัพย์สุทธิ   8,796,815,751.01       9,407,810,978.50     

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10,018,441,637.44     8,400,057,963.24     

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

บญัชีปรับสมดุล 837,429,125.20          936,332,567.08        

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (2,059,055,011.63)      71,420,448.18          

สินทรัพย์สุทธิ 8,796,815,751.01       9,407,810,978.50     

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.4000         เมือทวงถาม 422,066.18               422,066.18             -                    

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.6500         เมือทวงถาม 204,534,161.31        204,534,161.31      2.20                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  204,956,227.49      2.20                  

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

   จาํนวนเงิน 4,455,000.00 เหรียญสหรัฐฯ เมือทวงถาม 157,448,610.00        157,448,610.00      1.70                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  157,448,610.00      1.70                  

หน่วยลงทุน

กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P - acc)

   จาํนวน 947,694.6520 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 266.6000 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 252,655,394.22 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 ไม่มีกาํหนดอายุ 11,075,811,375.37   8,929,346,942.52   96.10                

รวมหน่วยลงทุน 8,929,346,942.52   96.10                

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,438,216,212.86 บาท) 9,291,751,780.01   100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 321,608.05             321,608.05             -                    

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 250,992,514.16      250,992,514.16      2.68                  

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  251,314,122.21      2.68                  

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P - acc)

   จาํนวน 853,627.7310 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 327.3200 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 279,409,428.91 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 ไม่มีกาํหนดอายุ 9,574,917,930.11   9,110,703,248.47   97.32                

รวมหน่วยลงทุน 9,110,703,248.47   97.32                

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,826,232,052.32 บาท) 9,362,017,370.68   100.00              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

11



(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 71,779,602.77 96,274,997.93

รายไดด้อกเบีย 823,199.89 908,212.30

รวมรายได้ 72,602,802.66 97,183,210.23

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 68,618,448.00 90,752,338.58

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,573,191.76 3,415,932.77

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 12,865,959.18 17,016,063.44

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 84,127,598.94 111,254,334.79

ขาดทุนสุทธิ (11,524,796.28)           (14,071,124.56)         

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (312,982,152.08)         7,627,909.59            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (1,682,249,751.21)      (2,807,738,735.55)    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (504,725,911.90)         (920,408,527.30)       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (532,117,878.96)         27,107,009.90          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 913,248,510.60          785,981,884.21        

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (2,118,827,183.55)      (2,907,430,459.15)    

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (2,130,351,979.83)      (2,921,501,583.71)    

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (123,479.98)                (136,231.84)              

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (2,130,475,459.81)      (2,921,637,815.55)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 7 (2,130,475,459.81)      (2,921,637,815.55)    

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 3,793,562,635.59       5,381,079,308.35     

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (2,274,082,403.27)      (4,621,771,924.11)    

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (610,995,227.49)         (2,162,330,431.31)    

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 9,407,810,978.50       11,570,141,409.81   

สินทรัพย์สุทธิสินปี 8,796,815,751.01       9,407,810,978.50     

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 840,005,796.3242      788,776,844.4816    

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 414,604,777.9188      405,309,342.0990    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (252,766,410.4988)     (354,080,390.2564)   

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 1,001,844,163.7442   840,005,796.3242    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566
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(หน่วย : บาท) 

2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 7 (2,131,128,552.97)      (2,921,637,815.55)    

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 3,751,993,635.59       5,381,079,308.35     

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (2,273,870,738.86)      (4,621,771,924.11)    

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (653,005,656.24)         (2,162,330,431.31)    

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 9,407,810,978.50       11,570,141,409.81   

สินทรัพย์สุทธิสินปี 8,754,805,322.26       9,407,810,978.50     

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 7 653,093.16                 

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 41,569,000.00            

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (211,664.41)                

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 42,010,428.75            

สินทรัพย์สุทธิต้นปี -                              

สินทรัพย์สุทธิสินปี 42,010,428.75            

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 840,005,796.3242      788,776,844.4816    

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 409,794,195.0032      405,309,342.0990    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (252,740,139.3013)     (354,080,390.2564)   

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 997,059,852.0261      840,005,796.3242    

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี -                              

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 4,810,582.9156          

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (26,271.1975)              

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 4,784,311.7181          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 28 กมุภาพันธ์ 2566

หน่วย
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี  ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงา น 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมือวันที 7 มีนาคม 2561 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียน 20,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 2,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของ

กองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ UBS (Lux) Investment 

SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) ("กองทุนหลกั") ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้น A-shares ของ

จีน ทีจดทะเบียนหรือซือขายในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศจีนได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และตลาด

หลกัทรัพยเ์สินเจิน ทงันี กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ซึงอยู่ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นในสกุลเงินหยวนของประเทศจีน อนึง กองทุนหลกัขา้งต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึง

สามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนทุกสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความ

แตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน เป็นตน้ 

ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class P - acc (เป็น Class ทีเสนอขายใหก้บันกัลงทุนทวัไป ซึงทาํการ

ซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 

กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิของกองทุน 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก

ธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(Non - Investment 

grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของ

ผูจ้ัดการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

(Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกนัความเสียง (Hedging) 

จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที

อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - สะสมมูลค่า  

(ชือยอ่ : KFACHINA-A)  

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - ปันผล  

(ชือยอ่ : KFACHINA-D)  

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - ผูล้งทุนสถาบนั  

(ชือยอ่ : KFACHINA-I)  

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค่าย ุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละ 10 ของ

กําไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน และบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่าย 

เงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณาดงักล่าวขา้งต้นในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 

0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพอืประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ  วนัทีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัทีใน 
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งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ ัญญาอนุพนัธ ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเง ินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตามสัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด ค ํานวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์

ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.6 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.8 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 4,862,223,424.28 4,223,632,627.06 

ขายเงินลงทุน 3,850,555,608.76 4,820,940,177.97 
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5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

Opportunity (USD) (Class P - acc) ในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนได้

ลงทุนในกองทุนดงักล่าว ทงันี รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 มีดงัตอ่ไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 68,618,448.00 90,752,338.58 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 12,865,959.18 17,016,063.44 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 45,946,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 1,500,136,900.00 

รายการซือ 17,275,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 578,367,000.00 

รายการซือ 23,236,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 777,941,280.00 

รายการซือ 9,425,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 315,549,000.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 45,329,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 1,532,800,135.00 

รายการซือ 14,686,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 496,607,090.00 

รายการซือ 49,752,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.4725 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 1,764,827,820.00 

รายการซือ 35,778,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.7980 21 ธ.ค. 2565 - 23 ธ.ค. 2565 1,245,002,844.00 

รวมรายการซือ 241,427,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   8,211,232,069.00 

สัญญา Forward      

รายการขาย 50,283,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6403 2 มี.ค. 2565 - 2 มิ.ย. 2565 1,641,252,204.90 

รายการขาย 3,291,372.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2955 18 มี.ค. 2565 - 23 มี.ค. 2565 109,587,876.43 

รายการขาย 49,752,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4333 23 มี.ค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 1,663,373,541.60 

รายการขาย 51,488,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.7273 20 เม.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565 1,736,551,222.40 

รายการขาย 52,860,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.2977 22 มิ.ย. 2565 – 23 ก.ย. 2565 1,865,836,422.00 

รายการขาย 6,533,170.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.6476 5 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2565 232,891,830.89 

รายการขาย 32,312,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.4805 21 ธ.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2566 1,114,133,916.00 

รวมรายการขาย 246,519,542.00 เหรียญสหรัฐฯ   8,363,627,014.22 
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สาํหรับปี สินสุดวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 9,474,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 296,834,631.00 

รายการซือ 15,110,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 473,418,965.00 

รายการซือ 9,360,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 313,185,600.00 

รายการซือ 8,386,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 280,595,560.00 

รายการซือ 15,717,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 525,890,820.00 

รายการซือ 12,086,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 404,397,560.00 

รวมรายการซือ 70,133,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   2,294,323,136.00 

สัญญา Forward      

รายการซือ 12,922,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.6481 22 มิ.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2564 408,956,748.20 

รายการซือ 19,803,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6997 9 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564 647,552,159.10 

รายการซือ 17,199,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4137 23 ส.ค. 2564 - 5 พ.ย. 2564 574,682,226.30 

รวมรายการซือ 49,924,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   1,631,191,133.60 

รายการขาย 33,854,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3607 7 เม.ย. 2564 - 26 พ.ย. 2564 1,061,685,137.80 

รายการขาย 51,989,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4754 10 ส.ค. 2564 - 21 ม.ค. 2565 1,740,352,570.60 

รวมรายการขาย 85,843,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   2,802,037,708.40 
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ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 5,806,196.39 6,343,141.01 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 1,088,661.84 1,189,338.93 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 32,312,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.4805 21 ธ.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2566 1,114,133,916.00 

7. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 997,059,852.0261 4,784,311.7181 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 8,754,805,322.26 42,010,428.75 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.7806 8.7808 

 2565 

  ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย)  840,005,796.3242 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  9,407,810,978.50 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  11.1997 
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ปัจจุบนักองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - สะสมมูลค่า  

(ชือย่อ : KFACHINA-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - ปันผล  

(ชือย่อ  :  KFACHINA-D) เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทัวไป ทีต้องการรับรายได้สมํา เสมอจาก 

เงินปันผล ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี - ผูล้งทุนสถาบนั  

(ชือย่อ : KFACHINA-I) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนทีซือกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทีบริษทัจาํกดักาํหนด ทีตอ้งการรับรายไดจ้ากส่วน

ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

หมายเหตุ :  บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจัดการ") แก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการ

กองทุน เกียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิมเติม "หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั" 

จากเดิมซึงมี 2 ชนิดหน่วยลงทุนไดแ้ก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล เพือเป็นทางเลือก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมีผลตงัแต่วนัที 8 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป  

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

โอกาสทีจะไดรั้บจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลกัทรัพย์

ทีลงทนุ โดยจะไดรั้บเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน  

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

โอกาสทีจะไดร้ับรายไดส้มาํเสมอจากเงินปันผล ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิ

ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

ตงัแต่วนัจดทะเบียนจัดตงักองทุนจนถึงปัจจุบนั บริษทัจดัการยงัไม่เปิดให้บริการซือขายหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายปันผล 

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (2,131,128,552.97) (2,921,637,815.55) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 653,093.16 -  

รวม (2,130,475,459.81) (2,921,637,815.55) 
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8. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ UBS (Lux) 

Investment SICAV - China A Opportunity (USD) 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)  

(Class P - acc) 

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class P - acc 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายใหก้บันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการ

จ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนเพือบรรลุผลกาํไรส่วนเกินทุนและได้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และจะพิจารณาถึงความปลอดภยัของเงินทุน

และสภาพคล่องของทรัพยสิ์นอยา่งเพียงพอ 

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนใน

ตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์, participation shares, participation certificates 

และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหลกัทรัพย์ ของบริษทัทีมีภูมิลาํเนา 

หรือประกอบกิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน ซึงส่วนใหญ่นาํไปลงทุนใน

หุ้น A-shares ของจีน โดยลงทุนในสกุลเงินหยวนของประเทศจีนเป็น

หลกั (ต่อไปนีเรียกว่า "หุ้น A-shares") หุ้น A-shares จะทาํการซือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพยเ์ซียงไฮ้ และ

ตลาดหลกัทรัพยเ์สินเจิน 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI China A Onshore ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 

ของกองทุน 

UBS Europe SE, Luxembourg Branch 
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9. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 244,525,000.00 8,230,734,254.30 652,251.86 368,626,416.26 

รวมมูลค่ายติุธรรม   652,251.86 368,626,416.26 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 11,525,000.00 374,698,495.00 1,112,727.23 - 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 275,570,000.00 9,148,137,393.80 172,234,233.06 9,203,245.73 

รวมมูลค่ายติุธรรม   173,346,960.29 9,203,245.73 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  8,929,346,942.52 -  8,929,346,942.52 

ตราสารหนี -  362,404,837.49 -  362,404,837.49 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  652,251.86 -  652,251.86 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  368,626,416.26 -  368,626,416.26 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  9,110,703,248.47 -  9,110,703,248.47 

ตราสารหนี -  251,314,122.21 -  251,314,122.21 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  173,346,960.29 -  173,346,960.29 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  9,203,245.73 -  9,203,245.73 

26



- 13 - 

 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

10.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 223,992,537.62 -  -  223,992,537.62 

เงินฝากออมทรัพยต์่างประเทศ -  -  157,448,610.00 157,448,610.00 

หน่วยลงทุน -  -  8,929,346,942.52 8,929,346,942.52 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  652,251.86 652,251.86 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  12,729,309.80 12,729,309.80 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  294,278.03 294,278.03 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  16,653,866.63 16,653,866.63 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  368,626,416.26 368,626,416.26 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  157,448,610.00 157,448,610.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  9,457,112.55 9,457,112.55 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  1,325,570.30 1,325,570.30 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  7,182,590.67 7,182,590.67 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  44,141.70 44,141.70 

หนีสินอืน -  -  217,603.97 217,603.97 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพยใ์นประเทศ 260,049,652.15 -  -  260,049,652.15 

หน่วยลงทุน -  -  9,110,703,248.47 9,110,703,248.47 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  173,346,960.29 173,346,960.29 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบยี ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงท ี ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)     

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  14,010,578.04 14,010,578.04 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  118,483.13 118,483.13 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  2,365,595.27 2,365,595.27 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  9,203,245.73 9,203,245.73 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  135,174,813.30 135,174,813.30 

เจา้หนีค่าธรรมเนียม     

สับเปลียนหน่วยลงทนุ -  -  288,969.78 288,969.78 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  7,840,347.72 7,840,347.72 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  17,772.47 17,772.47 

หนีสินอืน -  -  258,389.85 258,389.85 
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10.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้

บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงิน 

โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอืป้องกนั

ความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึนได้จากการลงทุน

ในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี การป้องกนัความเสียงจากความ

ผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทังหมด และหาก

คาดการณ์ผิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมากขึน 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2566 2565 

สินทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,455,000.00 -  

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 252,655,394.22 279,409,428.91 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 360,175.14 429,680.07 

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 4,455,000.00 -  

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 9) 

11. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 28 มีนาคม 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 224,286,815.65 2.55

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 422,324.16 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 19,043,741.95 0.22

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 204,820,749.54 2.33

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 9,086,795,552.52 103.30

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 8,929,346,942.52 101.51

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 157,448,610.00 1.79

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (367,974,164.40)  (4.18)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (105,037,203.49)  (1.19)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (237,559,245.36)  (2.70)

             Rate AA-  (25,377,715.55)  (0.29)

อนืๆ  (146,292,452.76)  (1.67)

     ลูกหนี 58,383,176.43 0.66

     เจา้หนี  (197,493,038.52)  (2.25)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (7,182,590.67)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,796,815,751.01 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวิตี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 1,114,133,916.00  (0.2885) 24 มี.ค. 2566  (25,377,715.55)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,265,852,607.00  (0.1446) 3 มี.ค. 2566  (12,715,961.19)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 240,136,223.60  (0.0673) 24 มี.ค. 2566  (5,916,558.91)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,295,713,602.00  (1.0468) 26 พ.ค. 2566  (92,086,745.23)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,661,299,376.00  (1.0819) 16 มิ.ย. 2566  (95,175,993.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 215,035,898.00  (0.0920) 3 มี.ค. 2566  (8,093,089.47)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 281,107,944.00  (0.0586) 24 มี.ค. 2566  (5,154,205.71)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 284,949,861.00  (0.2094) 12 เม.ย. 2566  (18,416,691.85)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 306,226,587.40 0.0074 3 มี.ค. 2566 652,251.86

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 269,522,812.80  (0.2268) 24 มี.ค. 2566  (19,948,632.91)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 407,876,040.00  (0.3814) 12 เม.ย. 2566  (33,548,387.40)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 302,536,975.00  (0.1763) 12 เม.ย. 2566  (15,506,860.85)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 334,409,911.50  (0.2797) 12 เม.ย. 2566  (24,608,249.19)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 251,932,500.00  (0.1373) 12 เม.ย. 2566  (12,077,325.00)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวิตี

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)   2/ 68,618.45 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   2,573.19 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 12,865.96 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0009

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 84,127.60            1.0495

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี�

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

2/ กองทนุหลกัจะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที8ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและกองทนุหลกั ให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรี

ไชน่าเอแชร์อิควติี W โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี W

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอ์ิควติี ้
 

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 

(7 มีนาคม 2561) 

KFACHINA-A 2.92% 8.88% -3.10% -21.60% -4.64% N/A N/A -2.58% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 8.54% 8.19% -3.75% -10.78% 8.46% N/A N/A 2.82% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 17.09% 17.90% 25.29% 26.16% 22.79% N/A N/A 22.47% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.21% 15.10% 18.14% 21.62% 21.15% N/A N/A 20.04% 

 

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 พฤศจิกายน 2564) 

KFACHINA-I 2.92% 8.88% N/A N/A N/A N/A N/A 12.14% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 8.54% 8.19% N/A N/A N/A N/A N/A 5.48% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 17.09% 17.47% N/A N/A N/A N/A N/A 26.24% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.21% 15.10% N/A N/A N/A N/A N/A 18.81% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI China A Onshore สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัที่ค  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 
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี 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 
• KFACHINA-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 12.09%  
• KFACHINA-I   (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ 5.18%  
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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