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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์
ไชน่าอิควิตี ,เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื1อการเลี ,ยงชีพ (KFCHINARMF) ตั ,งแต่วนัที1 1 กนัยายน 2565 ถึงวนัที1 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี ,เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื1อการเลี ,ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที1 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 
1,065.75 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6034 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลง
ร้อยละ 0.17 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที1ลดลงร้อยละ 3.80 

ภาวะการลงทนุในช่วงที1ผ่านมา 

ในรอบครึ1งปีบญัชีที1ผ่านมา กองทนุ FSSA Greater China Growth Fund Class (กองทนุหลกั) ปรับตวัเพิ1มขึ ,นประมาณ 5.3% โดยตลาด
หุ้นจีนปรับตวัสงูขึ ,นในช่วงปลายปี 2565 หลงัทางการจีนส่งสญัญาณผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 โดยปลดการล็อคดาวน์และ
การตรวจหาเชื ,อในวงกว้าง รวมถึงการทยอยเปิดประเทศและผ่อนคลายกฏการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน โดยนกัลงทนุคาดวา่
เศรษฐกิจจีนจะทยอยปรับตวัดีขึ ,นต่อเนื1องหลงัจากการเปิดประเทศโดยเฉพาะจากการฟื,นตวัในภาคการบริโภคที1ถูกกดนัจากนโยบาย 
Zero COVID-19 มานาน นอกจากนี , รัฐบาลจีนเองยงักลบัมาให้ความสําคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอีกครั ,ง โดยตั ,งเป้าหมายการ
เติบโตไว้ที1 5% ในปี 2566 ด้านการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีนยงัคงผ่อนคลายเพื1อสนบัสนุนการฟื,นตวั ขณะที1คาดว่า
นโยบายเรื1องการควบคมุในภาคธุรกิจต่างๆ จะทยอยหมดลง ด้าน valuations ของตลาดหุ้นจีนยงัคงอยู่ในระดบัที1น่าสนใจถึงแม้จะปรับ
เพิ1มขึ ,นมาจากข่าวดีเรื1องการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว ทั ,งนี , ความเสี1ยงในตลาดจีนยงัคงมีอยู่จากความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศที1จะยงัคงกดดนัตลาดจีนอยู่เป็นระยะ  

ณ สิ ,นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 20.5% หมวด Information Technology 20.3% 
หมวดอตุสาหกรรม 14.8% และหมวดการเงิน 14.2% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที1ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะหลงัจากที1ทางการจีนทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 
และกลับมาเปิดประเทศอีกครั ,ง ซึ1งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศให้กลับมาขยายตัว อีกทั ,ง แนวโน้มการดําเนินนโยบาย
การเงินที1ยงัผ่อนคลายและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเพื1อให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที1วางไว้ ทั ,งนี , ความผนัผวนในตลาดจีนยงัคงอยู่ 
โดยยงัต้องระวงัความเสี1ยงจากการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที1กลบัมาตงึเครียดอีกครั ,ง และ
ความไม่แน่นอนในการดําเนินนโยบายการเงินของทางสหรัฐฯ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที1เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,200,413,142.60  บาท) 1,105,425,979.16     
เงินฝากธนาคาร 1,286,696.32            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 2,209,778.39            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 18,890.90                 
จากการขายเงินลงทุน 7,064,108.07            
จากการขายหน่วยลงทุน 570,796.00               
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,600,786.56            

รวมสินทรัพย์ 1,118,177,035.40     
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 44,648,385.53          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,860,097.58            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 893,664.79               
หน้ีสินอ่ืน 27,286.83                 
รวมหน้ีสิน 52,429,434.73          
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,065,747,600.67     

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,005,096,316.62     
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (156,195,560.61)
บญัชีปรับสมดุล 216,846,844.66        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,065,747,600.67     

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.6034                    
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 100,509,631.2571    

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซเ์พ่ือการเล้ียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 38,561.97                 
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 2,183,004.43            

รวมรายได้ 2,221,566.40            
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,678,727.92            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 147,149.11               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 735,745.60               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29,753.05                 

รวมค่าใชจ่้าย 4,591,375.68            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (2,369,809.28)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (19,989,739.28)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 50,606,635.86          
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (9,093,435.18)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (19,360,740.56)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 2,162,720.84            
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (207,088.44)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซเ์พ่ือการเล้ียงชีพ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 0.73
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.650000 เม่ือทวง 8,111,347.54 8,111,347.54 0.73
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 99.27
                              FSSA Greater China Growth FSTGCGI 1,192,301,795.06 1,097,314,631.62 99.27
                              จ  านวน 250,036.310000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  124.1758 USD
                              รวมเป็นเงิน 31,048,458.82 USD

1,105,425,979.16 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์เพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,416,934.76 0.88

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,289,084.33 0.12

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 8,127,850.43 0.76

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,097,314,631.62 102.96

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,097,314,631.62 102.96

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (42,438,607.14)  (3.98)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (9,992,277.66)  (0.94)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (27,710,645.49)  (2.60)

             Rate AA-  (4,735,683.99)  (0.44)

อนืๆ 1,454,641.43 0.14

     ลูกหนี 14,235,690.63 1.34

     เจา้หนี  (11,887,384.41)  (1.12)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (893,664.79)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,065,747,600.67 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

8



    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 208,507,273.00  (0.4444) 12 เม.ย. 2566  (4,735,683.99)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 199,928,532.00  (0.1884) 3 มี.ค. 2566  (2,008,356.61)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 182,003,428.00  (1.2106) 16 มิ.ย. 2566  (12,902,167.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 155,444,156.00  (0.8335) 7 ก.ค. 2566  (8,883,386.66)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 29,791,225.00 0.0174 24 มี.ค. 2566 185,715.65

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 75,047,544.00  (0.1291) 24 มี.ค. 2566  (1,376,021.16)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,398,858.00  (0.2558) 24 มี.ค. 2566  (2,726,429.71)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 7,007,142.68  (0.0053) 3 มี.ค. 2566  (56,965.39)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 26,317,630.00 0.1899 3 มี.ค. 2566 2,024,062.74

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 75,147,942.50  (0.5486) 26 พ.ค. 2566  (5,846,670.54)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 99,555,300.00  (0.5736) 26 พ.ค. 2566  (6,112,704.47)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์เพือการเลยีงชีพ

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  

 
 
 

10



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 3,678.73 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   147.15 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 735.75 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75 0.0065

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 4,591.38       1.0016

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

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

2/ กองทนุ First State Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไช

น่าอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื7อการเลี Wยงชีพในอตัราร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ First State Greater China Growth

 Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื7อการเลี Wยงชีพ ทั Wงนี W การคืน

คา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี7ยนได้ตามการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

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

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 

(12 ตุลาคม 2560) 

KFCHINARMF 0.85% 2.85% -0.17% -20.12% 0.58% -0.94% N/A 1.09% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 2.15% 3.26% -3.80% -20.90% -4.30% -4.27% N/A -2.84% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 17.40% 17.65% 27.26% 28.63% 23.41% 21.57% N/A 21.25% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 18.31% 19.44% 27.88% 29.03% 24.64% 22.77% N/A 22.44% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI Golden Dragon Index สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 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 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 เท่ากับ 6.83%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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