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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ,เพื-อ
การออม (KFACHINSSF) ตั ,งแต่วนัที- 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที- 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ,เพื-อการออม มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที- 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากบั 228.14 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.6659 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 31.55 ลดลงมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที-ลดลงร้อยละ 24.75 

ภาวะการลงทนุในช่วงที-ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที-ผ่านมา กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 30% 
โดยตลาดหุ้ นจีนยังเจอกับแรงกดดันจากภาคเศรษฐกิจที-ชะลอตัวลงและการใช้นโยบาย Zero COVID-19 ที-เข้มงวด โดยกลุ่ม
อสงัหาริมทรัพย์ของจีนเผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทที-ไม่สามารถชําระหนี ,ได้ทันเวลา อีกทั ,งราคาบ้านที-ยงัไม่ฟื,นตัว 
ส่งผลกดดนัการเติบโตของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี , การใช้นโยบาย Zero COVID-19 ของทางการจีนที-เข้มงวดยงัส่งผลกดดนัตลาดจีน
ทําให้การบริโภคในประเทศยังคงชะลอตัว โดยในช่วงที-ผ่านมา ทางการจีนทยอยออกมาตรการเพื-อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
การลดอัตราดอกเบี ,ยนโยบายและเข้ามาช่วยเรื-องสภาพคล่องให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปลายปี 2565 ทางการจีนเริ-มส่ง
สัญญาณว่ามีโอกาสปรับนโยบายการรับมือ COVID-19 ให้ผ่อนคลายมากขึ ,น โดยจะลดการล็อคดาวน์และการตรวจหาเชื ,อ ทั ,งนี , 
นักลงทุนคาดว่านโยบายการรับมือกับ COVID-19 จะค่อยๆ ผ่อนคลายมากขึ ,นในปีหน้า ซึ-งจะเป็นแรงส่งสําคัญให้กับเศรษฐกิจจีน 
นอกจากนี , ตลาดจีนปรับตวัลงไปค่อนข้างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลบัมาน่าสนใจอีกครั ,ง ขณะที-ความเสี-ยงในตลาดเริ-มทยอย
หมดลง  
ณ สิ ,นเดือนตลุาคม 2565 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวด Healthcare 26.7% หมวดสินค้าจําเป็น 22.5% หมวดการเงิน 19.1% 
และหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 10.9% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุ กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที-ดตี่อการลงทนุในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว ถึงแม้ในปัจจบุนัจะมีความผนัผวนและ
เจอกบัแรงกดดนัอย่างต่อเนื-อง ทั ,งจากปัญหาภายในประเทศอย่างการชะลอตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบาย Zero COVID-19 
ที-ยงัทําให้ความต้องการในจีนชะลอตวั นอกจากนี , ยงัเจอกับแรงกดดนัจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนที-กลบัมาตงึเครียดอีกครั ,ง อย่างไรก็ดี ทางการจีนได้เริ-มส่งสญัญาณการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 โดยอาจเห็นการ
ทยอยเปิดประเทศในปีหน้าซึ-งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศ นอกจากนี , จีนเองยงัคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินที-ผ่อนคลายและมี
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยตลาดมองว่านโยบายกระตุ้นของจีนที-ออกมาต่อเนื-องจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจีน ขณะที-การผ่อนคลาย
นโยบายเกี-ยวกบั COVID-19 จะเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการฟื,นตวัของตลาดหุ้นจีน 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที-ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที-เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 211,837,993.05 196,015,764.24

เงินฝากธนาคาร 4,994,005.78 3,057,296.10

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 12,866,243.32 44,201.00

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 300,133.03 279,642.61

จากดอกเบีย 2,040.62 842.72

จากการขายหน่วยลงทุน 733,500.00 905,925.30

รวมสินทรัพย์ 230,733,915.80 200,303,671.97

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 2,259,403.49 3,498,301.80

เจา้หนีจากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 74,352.22 34,809.84

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 255,125.98 244,833.33

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 306.09 126.41

หนีสินอืน 5,161.73 4,124.98

รวมหนีสิน 2,594,349.51 3,782,196.36

สินทรัพย์สุทธิ   228,139,566.29 196,521,475.61

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 402,652,001.74 237,412,667.65

ขาดทุนสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (53,269,695.31) (10,624,159.78)

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (121,242,740.14) (30,267,032.26)

สินทรัพย์สุทธิ 228,139,566.29 196,521,475.61

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 5.6659 8.2776

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 40,265,200.1744 23,741,266.7652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการออม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควตีิเพือการออม

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P-acc)

   จาํนวน 25,046.6350 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 239.9700 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 6,010,441.00 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 ไม่มีกาํหนดอายุ 326,797,946.74      211,837,993.05      100.00          

รวมหน่วยลงทุน 211,837,993.05      100.00          

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 326,797,946.74 บาท) 211,837,993.05      100.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควตีิเพือการออม

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P-acc)

   จาํนวน 16,860.0390 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 344.6800 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 5,811,318.24 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 ไม่มีกาํหนดอายุ 227,858,932.32      196,015,764.24      100.00          

รวมหน่วยลงทุน 196,015,764.24      100.00          

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 227,858,932.32 บาท) 196,015,764.24      100.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 2,097,625.41 1,248,188.06

รายไดด้อกเบีย 4,367.06 3,597.42

รวมรายได้ 2,101,992.47 1,251,785.48

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 1,993,124.07 1,180,769.07

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 74,742.37 44,278.84

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 373,710.79 221,394.30

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 2,511,577.23 1,516,442.21

ขาดทุนสุทธิ (409,584.76) (264,656.73)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (7,277,591.33) (503,035.98)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (83,116,785.61) (31,843,168.08)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (29,206,784.80) (13,256,399.70)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 14,060,940.63 (3,454,100.80)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 14,974,753.05 19,054,868.65

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน (90,565,468.06) (30,001,835.91)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (90,975,052.82) (30,266,492.64)

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (655.06) (539.62)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (90,975,707.88) (30,267,032.26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการออม

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (90,975,707.88) (30,267,032.26)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 128,122,038.85 234,471,978.86

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (5,528,240.29) (7,683,470.99)

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 31,618,090.68 196,521,475.61

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 196,521,475.61 -                         

สินทรัพย์สุทธิสินปี 228,139,566.29 196,521,475.61

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 23,741,266.7652 -                         

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 17,317,936.5654 24,572,628.5467

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (794,003.1562) (831,361.7815)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 40,265,200.1744 23,741,266.7652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการออม
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการออม 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันท ี30 พฤศจกิายน 2565  

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการออม ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 29 ธันวาคม 2563 โดยมีเงินทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพือการออมซึงเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และ

เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สาํหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดย

ไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ UBS (Lux) Investment 

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

ของจีน ทีจดทะเบียนหรือซือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศจีนไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยเ์ซียงไฮ ้และตลาด

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

ซึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทีเป็นสมาชิกสามญัของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในสกุลเงินหยวนของประเทศจีน อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย

คลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วย

ลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติั

ของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class P - acc (เป็น Class ทีเสนอขายให้กับ 

นกัลงทุนทวัไป ซึงทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝากธนาคาร  

ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือตราสารทุน ทงันี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกวา่ที

สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated)  
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โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

อาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ทงันี กองทุน

จะไม่ลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง 

(Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญา

ฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด 

กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึงจะจ่ายได้เมือกองทุนมีกําไรสะสมและจะต้องไม่ทําให้

กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน ทงันี การจ่ายเงินปันผลของ

กองทุนในแต่ละครัง จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบียรับทีไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุน 

(2) จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของกาํไรสะสมดงักล่าว หรือกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีทีจะจ่าย 

เงินปันผลนนั แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณา

ดงักล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่ 0.25 บาทต่อหน่วย 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพือประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ  

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 
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กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด คาํนวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

3.6 ภาษีเงนิได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.8 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2565 และในระหว่างวนัที 29 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียน

จดัตงักองทุน) ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 105,768,199.70 211,570,512.19 

ขายเงินลงทุน 14,476,156.39 2,230,249.02 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China 

A Opportunity (USD) ในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนได้ลงทุนใน

กองทุนดงักล่าว ทงันีรายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคญักับบริษทัจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 

สําหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 29 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 

2564 มีดงัตอ่ไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,993,124.07 1,180,769.07 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 373,710.79 221,394.30 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565 มีรายการดงันี 

  
 

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 1,118,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.65000 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 36,502,700.00 

รายการซือ 505,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.65000 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 16,488,250.00 

รายการซือ 975,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.48000 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 32,643,000.00 

รายการซือ 536,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.81500 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 18,124,840.00 
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 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot (ต่อ)      

รายการซือ 184,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.81500 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 6,221,960.00 

รายการซือ 422,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.81500 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 14,269,930.00 

รายการซือ 487,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.81500 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 16,467,905.00 

รายการซือ 85,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.80000 13 มิ.ย. 2565 - 15 มิ.ย. 2565 2,958,000.00 

รายการซือ 989,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.47250 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 35,082,302.50 

รายการซือ 527,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.47250 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 18,694,007.50 

รวมรายการซือ 5,828,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   197,452,895.00 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 184,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.82400 22 ธ.ค. 2564 - 22 เม.ย. 2565 6,223,616.00 

รายการขาย 1,561,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.64030 2 มี.ค. 2565 - 2 มิ.ย. 2565 50,951,508.30 

รายการขาย 181,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.28700 18 ม.ีค. 2565 - 13 พ.ค. 2565 6,024,947.00 

รายการขาย 989,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.43330 23 ม.ีค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 33,065,533.70 

รายการขาย 1,495,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.72730 20 เม.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565 50,422,313.50 

รายการขาย 1,688,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.29770 22 มิ.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565 59,582,517.60 

รายการขาย 186,662.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.64760 5 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2565 6,654,052.31 

รวมรายการขาย 6,284,662.00 เหรียญสหรัฐฯ   212,924,488.41 

รายการซือ 142,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.83025 22 ธ.ค. 2564 - 27 ธ.ค. 2564 4,803,895.50 
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สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่วันที 29 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตังกองทุน) ถึงวันที   

30 พฤศจิกายน 2564 มีรายการดงันี 

  
 

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 45,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.01870 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 1,356,845.24 

รายการซือ 410,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.01870 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 12,307,667.00 

รายการซือ 430,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.33150 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 13,472,545.00 

รายการซือ 81,700.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.98200 29 มิ.ย. 2564 - 1 ก.ค. 2564 2,612,929.40 

รายการซือ 533,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.46000 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 17,834,180.00 

รายการซือ 232,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.46000 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 7,762,720.00 

รายการซือ 66,800.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.39750 23 ส.ค. 2564 - 5 ส.ค. 2564 2,230,953.00 

รวมรายการซือ 1,798,700.00 เหรียญสหรัฐฯ   57,577,839.64 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 295,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.04320 23 ก.พ. 2564 - 3 ก.ย. 2564 8,862,744.00 

รายการขาย 445,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.35800 7 เม.ย. 2564 - 5 พ.ย. 2564 13,954,310.00 

รายการขาย 843,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.47550 10 ส.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 28,219,846.50 

รายการขาย 126,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.78450 8 ก.ย. 2564 - 21 ม.ค. 2565 4,130,847.00 

รวมรายการขาย 1,709,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   55,167,747.50 
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ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 151,123.20 142,721.08 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 28,335.63 26,760.21 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2564 มีรายการดงันี 

  
 

 (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 843,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.47550 10 ส.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 28,219,846.50 

รายการขาย 126,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.78450 8 ก.ย. 2564 - 21 ม.ค. 2565 4,130,847.00 

รวมรายการขาย 969,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   32,350,693.50 
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7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการออม ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชือ 

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

ขอ้มูลของกองทุนหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

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

(Class P - acc) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class P - acc (1) เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการ

จ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงค์การลงทุนเพือบรรลุผลกาํไรส่วนเกินทุนและได้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และจะพิจารณาถึงความปลอดภยัของเงินทุน

และสภาพคล่องของทรัพยสิ์นอย่างเพียงพอ 

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนใน

ตราสารทุน และตราสารทุนอืนทีน่าสนใจของบริษทัทีมีภูมิลาํเนาหรือ

ประกอบธุรกิจหลักอยู่ ในประเทศจีนและ/หรือหลักทรัพย์ที เ ป็น

ส่วนประกอบของดชันีชีวดั MSCI China A Onshore ซึงส่วนใหญ่จะนาํ

เงินไปลงทุนในหุ้น A-shares ของจีน โดยลงทุนในสกุลเงินหยวนของ

ประเทศจีนเป็นหลัก (ต่อไปนีเรียกว่า “หุ้น A-shares”) หุ้น A-shares จะ

ทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพย์

เซียงไฮ ้และตลาดหลกัทรัพยเ์สินเจิน 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI China A Onshore ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการลงทุน UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน UBS Europe SE, Luxembourg Branch 
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8. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,329,000.00 84,327,069.00 -  2,259,403.49 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8,031,000.00 294,596,407.40 12,866,243.32 -  

รวมมูลค่ายตุิธรรม   12,866,243.32 2,259,403.49 

   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5,596,000.00 185,257,919.80 44,201.00 3,498,301.80 

รวมมูลค่ายตุิธรรม   44,201.00 3,498,301.80 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจกิายน 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 211,837,993.05 - 211,837,993.05 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 12,866,243.32 - 12,866,243.32 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 2,259,403.49 - 2,259,403.49 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจกิายน 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 196,015,764.24 - 196,015,764.24 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 44,201.00 - 44,201.00 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 3,498,301.80 - 3,498,301.80 
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เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเ งินตาม 

มูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,994,005.78 - - 4,994,005.78 

หน่วยลงทุน - - 211,837,993.05 211,837,993.05 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 12,866,243.32 12,866,243.32 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในตา่งประเทศ - - 300,133.03 300,133.03 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 2,040.62 2,040.62 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 733,500.00 733,500.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 2,259,403.49 2,259,403.49 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 74,352.22 74,352.22 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 255,125.98 255,125.98 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

หนสิีนทางการเงนิ (ต่อ)     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 306.09 306.09 

หนีสินอืน - - 5,161.73 5,161.73 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 3,057,296.10 - - 3,057,296.10 

หน่วยลงทุน - - 196,015,764.24 196,015,764.24 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 44,201.00 44,201.00 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในตา่งประเทศ - - 279,642.61 279,642.61 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 842.72 842.72 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 905,925.30 905,925.30 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 3,498,301.80 3,498,301.80 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 34,809.84 34,809.84 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 244,833.33 244,833.33 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 126.41 126.41 

หนีสินอืน - - 4,124.98 4,124.98 
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9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล

เงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุล

เงินได้ ทงันี บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนเงิน โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวขอ้งกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที

อาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทงันี การ

ป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสียง

ไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดร้ับผลตอบแทนทีมากขึน 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินตา่งประเทศดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 6,010,441.00 5,811,318.24 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 8,515.62 8,290.62 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ  

35.2450 บาท และ 33.7300 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 18 มกราคม 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,996,046.40 2.19

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 4,996,046.40 2.19

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 211,837,993.05 92.85

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 211,837,993.05 92.85

สัญญาซือขายล่วงหน้า 10,606,839.83 4.65

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (323,204.14)  (0.14)

         FITCH-LONG

             Rate AA 10,930,043.97 4.79

อนืๆ 698,687.01 0.31

     ลูกหนี 1,033,633.03 0.45

     เจา้หนี  (79,820.04)  (0.03)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (255,125.98)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 228,139,566.29 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพอืการออม

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 59,274,131.00 1.2223 2 ธ.ค. 2565 2,788,477.81

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 47,456,640.00  (0.0383) 2 ธ.ค. 2565  (87,360.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 8,925,000.00  (0.2431) 23 ธ.ค. 2565  (554,629.49)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 50,157,018.00 0.0409 3 มี.ค. 2566 93,210.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 9,886,289.00  (0.3322) 2 ธ.ค. 2565  (757,834.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 8,683,440.00 0.0985 2 ธ.ค. 2565 224,640.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 44,222,298.00 1.3915 23 ธ.ค. 2565 3,174,562.09

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 9,983,778.00 0.2882 20 ม.ค. 2566 657,487.63

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 97,452,240.00 2.3632 10 ก.พ. 2566 5,391,489.93

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,064,400.00 0.1419 2 ธ.ค. 2565 323,640.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,001,780.00  (0.1144) 2 ธ.ค. 2565  (261,020.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,057,360.00  (0.2624) 2 ธ.ค. 2565  (598,560.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 6,310,262.40 0.0371 23 ธ.ค. 2565 84,681.23

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,448,840.00 0.0561 23 ธ.ค. 2565 128,054.63

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวิตีเพอืการออม

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)   1,993.12 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   74.74 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 373.71 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0301

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 2,511.57 1.0787

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูค่าเพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี�เพื�อการออม

ตั *งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที� 30 พฤศจิกายน 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

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

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 

(29 ธันวาคม 2563) 

KFACHINSSF -33.74% -11.09% -15.10% -31.55% N/A N/A N/A -25.61% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -24.00% -11.03% -6.44% -24.75% N/A N/A N/A -5.65% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 26.43% 30.61% 26.33% 25.75% N/A N/A N/A 24.27% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 22.17% 20.52% 19.58% 21.63% N/A N/A N/A 20.82% 
 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI China A Onshore สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันชีีว้ดัตามกองทนุหลกั ในสกลุเงิน
เหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ีเพ่ือการออม ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

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 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 7.13%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2022) 
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