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กองทุนนีม้ีการแบ�งชนดิหน�วยลงทุนเป น 3 ชนดิ ได#แก� 
 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :  
กองทุนเป+ดกรุงศรีไชน�าเอแชรอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFACHINA-A)   
 
2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :  
กองทุนเป+ดกรุงศรีไชน�าเอแชรอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I)   
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป) 

 
3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป@นผล :  
กองทุนเป+ดกรุงศรีไชน�าเอแชรอิควิต้ี-ป@นผล (KFACHINA-D)   
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี) 
 

 

กองทุนเป+ดกรุงศรีไชน�าเอแชรอิควิต้ี 

Krungsri China A Shares Equity Fund 

รายงานประจําครึ่งปRแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 

 กองทุนรวม   KFACHINA 

 

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

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



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี %   

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดําเนินงาน 12 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา 

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ไชน่าเอแชร์อิควิตี - (KFACHINA) ตั -งแต่วนัที5 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที5 31 สิงหาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี - มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 สิงหาคม 2565 เท่ากบั 8,027.08 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 9.0614 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 19.09 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 7.30 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทนุหลกั) ปรับตวัลดลงราว 19.9% โดยตลาดหุ้นจีนยงัเจอ
กับแรงกดดันจากภาคเศรษฐกิจที5ชะลอตัวลง จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที5เผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัท
ที5ไม่สามารถชําระหนี -ได้ทันเวลา อีกทั -งราคาบ้านที5ยงัไม่ส่งสัญญาณฟื-นตัว นอกจากนี - ตลาดจีนยงัเจอแรงกดดนัจากการใช้นโยบาย 
COVID-19 เป็นศนูย์ของทางการจนีที5เข้มงวด โดยยงัคงมีการล็อคดาวน์ในพื -นที5ที5เจอกบัการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื5อง อีกทั -ง
ยงัมีความไม่แน่นอนจากความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที5กลบัมาตงึเครียดอีกครั -ง หลงัจากทางการสหรัฐฯ มีการสนบัสนนุไต้หวนั 
โดยต้องจับตาดูนโยบายด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการแก้ไขปัญหาการ de-list หุ้ นจีนออกจากตลาดสหรัฐฯ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ในช่วงที5ผ่านมา ทางการจีนยงัคงเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการทางการเงินต่อเนื5องผ่านการลดอตัราดอกเบี -ยนโยบาย อีกทั -ง
เข้ามาช่วยเรื5องสภาพคล่องให้กบักลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ โดยตลาดมองว่านโยบายกระตุ้นของจนีที5ออกมาต่อเนื5องจะชว่ยพยงุเศรษฐกจิจนี
ในช่วงท้ายปีนี -ได้ ทั -งนี - ตลาดจีนปรับตวัลงไปค่อนข้างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลบัมาน่าสนใจอีกครั -ง 

ณ สิ -นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าจําเป็น 24.9% หมวด Healthcare 23.1% หมวดการเงิน 
20.3% และหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 10.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุ กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที5ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว ถึงแม้ในปัจจุบนัจะมีความผนัผวน
และเจอกับแรงกดดนัอย่างต่อเนื5อง ทั -งจากปัญหาภายในประเทศอย่างการชะลอตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบาย COVID-19 
เป็นศนูย์ ที5ยงัทําให้ความต้องการในจีนยงัไม่สามารถกลบัมาฟื-นตวัได้ต่อเนื5อง อีกทั -ง แรงกดดนัจากการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที5กลบัมาตึงเครียดอีกครั -ง โดยต้องจบัตามองในช่วงท้ายปีที5จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
และการเลือกตั -งสภา Mid-term election ของสหรัฐฯ ซึ5งอาจจะมีนโยบายเกี5ยวกับการค้าและเทคโนโลยีออกมากดดันตลาดอีกครั -ง 
อย่างไรก็ดี ทางการจีนยงัคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินที5ผ่อนคลายต่อเนื5องและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา โดยตลาดมองว่า
นโยบายกระตุ้นของจีนที5ออกมาต่อเนื5องจะช่วยพยงุเศรษฐกิจจีนในช่วงท้ายปีนี - 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 10,554,311,145.59  บาท) 8,223,539,381.26          
เงินฝากธนาคาร 6,019,317.56                 
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 1,314,270.00                 
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 107,234.51                    
จากการขายหน่วยลงทุน 4,593,321.26                 
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 12,895,023.07               

รวมสินทรัพย์ 8,248,468,547.66          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 198,072,353.80             
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 14,745,892.96               
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 196,094.60                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,167,151.86                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,085.18                      
หน้ีสินอ่ืน 186,604.06                    
รวมหน้ีสิน 221,384,182.46             
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,027,084,365.20          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8,858,461,244.40          
ก าไรสะสม  (1,762,418,295.50)
บญัชีปรับสมดุล 931,041,416.30             
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,027,084,365.20          

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,027,084,365.20          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 885,846,124.1088         
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.0614                           

 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 292,806.46                      
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 38,201,863.58                 

รวมรายได้ 38,494,670.04                 
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 35,973,736.17                 
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,349,015.11                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,745,075.59                   
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 35,287.52                        

รวมค่าใชจ่้าย 44,103,114.39                 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (5,608,444.35)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (125,657,355.54)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (1,866,557,082.69)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (196,758,083.80)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 360,786,143.67               

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (1,828,186,378.36)

หกั ภาษีเงินได้  (43,920.97)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (1,833,838,743.68)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (1,833,838,743.68)
รวม  (1,833,838,743.68)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
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Unaudited

            ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.85
       บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 321,763.46 321,763.46 0.00
       บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 234,248,123.39 234,248,123.39 2.85
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.15
        UBS (Lux) Investment SICAV-China A 
        Opportunity (USD) (Class P-acc)

UBCAPA2 10,319,741,258.74 7,988,969,494.41 97.15

        จ  านวน 826,411.020000 หน่วย
        มูลค่าหน่วยละ  264.9600 USD
        รวมเป็นเงิน 218,965,862.53 USD

8,223,539,381.26 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 240,696,438.92 3.00

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 321,853.23 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 6,020,404.87 0.08

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 234,354,180.82 2.92

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 7,988,969,494.41 99.53

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 7,988,969,494.41 99.53

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (196,758,083.80)  (2.45)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (26,814,256.30)  (0.33)

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (11,776,322.00)  (0.15)

             Rate AA  (97,648,461.52)  (1.22)

             Rate AA-  (60,519,043.98)  (0.75)

อนืๆ  (5,823,484.33)  (0.08)

     ลูกหนี 17,488,344.33 0.22

     เจา้หนี  (15,144,676.80)  (0.20)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (8,167,151.86)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,027,084,365.20 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 1,865,836,422.00  (0.7539) 23 ก.ย. 2565  (60,519,043.98)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,834,612,000.00  (0.6746) 10 พ.ย. 2565  (54,150,096.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,483,128,738.00  (0.5488) 2 ธ.ค. 2565  (44,052,675.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 267,042,048.00  (0.1467) 2 ก.ย. 2565  (11,776,322.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 284,648,000.00 0.0083 2 ก.ย. 2565 664,700.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 278,168,800.00 0.0081 2 ก.ย. 2565 649,570.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 307,500,138.00  (0.0095) 23 ธ.ค. 2565  (759,959.64)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 268,820,320.00  (0.2055) 2 ก.ย. 2565  (16,492,380.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,749,325,456.00  (0.1286) 21 ต.ค. 2565  (10,321,876.30)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(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/ 35,973.74 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   1,349.02 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 6,745.08 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.29 0.0009

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 44,103.13            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� 31 สิงหาคม 2565

2/ กองทนุหลกัจะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที8ตกลงกนัระหวา่งบริษัทจดัการและกองทนุหลกั ให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรี

ไชน่าเอแชร์อิควติี W โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี W

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

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

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 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 

(7 มีนาคม 2561) 

KFACHINA-A -25.47% -4.53% -19.09% -18.78% -2.72% N/A N/A -2.17% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -14.58% 5.16% -7.30% -9.20% 14.40% N/A N/A 4.02% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 24.81% 21.37% 27.08% 22.57% 21.51% N/A N/A 22.14% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 22.83% 18.50% 24.77% 20.24% 21.79% N/A N/A 20.62% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI China A Onshore สดัส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชีว้ัดกองทุนหลัก ในสกุลเงิน
เหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565)

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 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.31%
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 (5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022)  
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