รายงานประจําครึ่งปQแรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

KFVIET

กองทุนรวม

กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้
Krungsri Vietnam Equity Fund
กองทุนนี้มีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลคา (KFVIET-A)

2. หนวยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู#ลงทุนสถาบัน (ชื่อยอ : KFVIET-I)
(เริ่มเป+ดทําการขายหนวยลงทุนชนิดผูล
# งทุนสถาบัน ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เปนต#นไป)

3. หนวยลงทุนชนิดจายเงินปAนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ปAนผล (KFVIET-D)
(บริษัทจัดการยังไมเป+ดขายหนวยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

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 ถนนเพลินจิต 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
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวียดนามอิควิตี "
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ค่านายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์

12

 ผลการดําเนินงาน

13

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

14
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
เวียดนามอิควิตี + (KFVIET) ตั +งแต่วนั ที3 1 เมษายน 2565 ถึงวันที3 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี +
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เวียดนามอิควิตี + มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที3 30 กันยายน 2565 ซึง3 แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี +
- KFVIET-A จํานวน 2,435.95 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9990 บาท
- KFVIET-I จํานวน 8.57 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุน 8.9998 บาท
และมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้ แก่
- KFVIET-A ลดลงร้ อยละ 28.50 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้ อยละ 21.32
- KFVIET-I -ยังไม่มีข้อมูลผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือนภาวะการลงทุนในช่วงที3ผ่านมา
ในรอบครึ3 งปี ที3 ผ่ านมาตัง+ แต่ เดือ นเมษายน 2565 จนถึ ง เดื อนกัน ยายน 2565 ตลาดหุ้น เวีย ดนามปรั บ ตัวลงกว่า 25% โดยกองทุน
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ปรับตัวลดลง 18% กองทุน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ปรับตัวลดลง 20%
และกองทุน Lumen Vietnam Fund ปรับ ตัวลดลง 15% ทัง+ นี + ตลาดเวียดนามได้ รับปั จจัยลบทั +งจากภายในและภายนอกประเทศ
โดยนโยบายการเงินของสหรัฐฯที3เข้ มงวดขึน+ ส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินโลกปรับตัวเพิ3มขึน+ ส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี3ยง และนโยบาย
ภาครัฐที3ต้องการลดการเก็งกําไรในราคาที3ดิน รวมถึงจํากัดการปล่อยกู้จากภาคธนาคารสู่ภาคอสังหาริ มทรัพย์ และการดําเนินการที3
เข้ มงวดจากภาครัฐเพื3อลดการสร้ างราคาแก่ห้ ุนในตลาดในลักษณะปั3 นราคา นโยบายเหล่านี +ทําให้ ความร้ อนแรงของตลาดหุ้นเวียดนาม
ลดลง ค่าเงินของประเทศต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ที3อ่อนค่าลงอย่างมากเทียบกับดอลลาห์สหรัฐ ยังเป็ นปั จจัยให้ นกั ลงทุนหลีกเลี3ยงการ
ลงทุนในภูมิภาคนี +เพิ3มมากขึ +น
ณ สิ +นเดือนกันยายน 2564 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ประมาณ 72% กองทุน
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ประมาณ 12% และกองทุน Lumen Vietnam Fund ประมาณ 14% โดยมีการลงทุนใน
หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากที3สดุ ตามมาด้ วยหมวดการเงิน และ หมวดสินค้ าอุปโภคบริโภค
แนวโน้ มการลงทุน
อัตราเงินเฟ้ อที3เพิ3มขึน+ ส่งผลให้ มีแนวโน้ มที3ภาครัฐจะมีการแทรกแซงตลาดบางส่วนเพื3อช่วยเหลือผู้บริ โภค จึงอาจทําให้ กลุ่มธุรกิจที3
เกี3ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ไม่ได้ รับผลบวกมากเท่าที3ตลาดเคยคาด การเก็งกําไรในตลาดหุ้นเวียดนามจากนักลงทุนรายย่อยที3มีการ
กู้ยืมเงินเพื3อการซื +อหุ้นเริ3 มลดลง ภาคการส่งออกของเวียดนาม ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดที3เพิ3มขึ +นในตลาดโลก แม้ จะการส่งออกของ
เวียดนามเองจะเติบโตลดลงจากความเสี3ยงที3จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ วก็ตาม ช่วงที3ผ่านมาธนาคารกลางของ
เวียดนามมีแนวโน้ มผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยอาจอนุญาตให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ได้ มากขึน+ อันอาจส่งผลดีต่อธุรกิจภาค
การเงินในเวียดนามในระยะถัดไป
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที3ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง+ นี + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที3เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวียดนามอิควิต้ ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,773,617,612.10 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
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2,544,915,281.07
5,298,378.92
2,061,994.59
84,777.11
2,449,151.33
3,810,485.66
2,558,620,068.68
104,450,882.85
7,193,332.43
140,305.18
2,220,568.42
12,716.56
74,103.60
114,091,909.04
2,444,528,159.64

2,716,438,839.11
(142,625,260.20)
(129,285,419.27)
2,444,528,159.64
2,435,954,761.14
270,691,269.6402
8.9990
8,573,398.50
952,614.2705
8.9998

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวียดนามอิควิต้ ี
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

180,262.48
7,911,181.94
10,113.64
8,101,558.06
11,355,010.28
454,200.39
2,271,002.22
32,588.90
20,372.73
14,133,174.52
(6,031,616.46)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น

37,106,714.46
(962,814,968.01)
(95,232,205.91)
62,525,546.04
(958,414,913.42)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(27,039.36)
(964,473,569.24)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
รวม

(963,759,515.22)
(714,054.02)
(964,473,569.24)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวียดนามอิควิต้ ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จานวนเงิน 0.51 USD
หน่วยลงทุน
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
จานวน 2,447,837.730000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 19.2600 USD
รวมเป็ นเงิน 47,145,354.66 USD
Lumen Vietnam Fund
จานวน 75,661.080000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 124.2500 USD
รวมเป็ นเงิน 9,400,889.31 USD
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS
จานวน 266,700.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 29.9850 USD
รวมเป็ นเงิน 7,996,999.50 USD

อัตรา
เงินต้น (บาท) /
หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(%)

0.150000 เมื่อทวง
0.250000 เมือ่ ทวง

เมื่อทวง

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

236,537.03
236,537.03
108,042,197.32 108,042,197.32

4.26
0.01
4.25

19.25

0.00

JFVNOPP

1,834,383,531.21 1,779,831,429.12

95.75
69.94

LI0408681091

444,152,260.75 354,902,373.23

13.95

XVTD

386,803,066.55 301,902,725.12

11.86

2,544,915,281.07

100.00
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19.25

Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สัญญาซือขายล่วงหน้ า

113,661,890.38

4.65

237,421.16

0.01

5,299,491.88

0.22

108,124,977.34
2,436,636,546.72

4.42
99.68

2,436,636,527.47

99.68

19.25
(102,388,888.26)

0.00
(4.19)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(27,443,617.26)
FITCH-LONG
Rate AA
(74,945,271.00)
อืนๆ
(3,381,389.20)
ลูกหนี
6,259,636.99
เจ้าหนี
(7,420,457.77)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(2,220,568.42)
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ

2,444,528,159.64

8

% NAV

(1.12)
(3.07)
(0.14)
0.26
(0.31)
(0.09)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 30 กันยายน 2565
มูลค่าสัญญา
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

ประเภทสัญญา

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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107,529,183.00
448,103,981.00
551,068,231.00
110,797,900.00
719,703,459.00
571,293,932.00
80,615,981.70
83,306,335.00

(0.0613)
(1.2461)
(0.3892)
(0.2183)
(1.1510)
(1.0126)
(0.1944)
0.0844

21 ต.ค. 2565
10 พ.ย. 2565
2 ธ.ค. 2565
10 พ.ย. 2565
23 ธ.ค. 2565
21 ต.ค. 2565
2 ธ.ค. 2565
2 ธ.ค. 2565

(1,497,504.03)
(30,461,278.24)
(9,515,252.54)
(5,335,268.69)
(28,135,967.50)
(24,753,263.96)
(4,752,347.89)
2,061,994.59

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเวียดนามอิควิตี
ตัง* แต่ วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

11,355.01

0.8025

454.20

0.0321

2,271.00

0.1605

-

-

32.59

0.0024

-

-

14,112.80

0.9975

ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ / Krungsri Vietnam Equity Fund
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
บริษทั

จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
(%)
574.09 100.00
574.09 100.00

UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเวียดนามอิควิตี
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(27 เมษายน 2561)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFVIET-A

-31.19%

-9.79%

-28.50%

-26.88%

0.07%

N/A

N/A

-2.35%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-25.97%

-3.89%

-21.32%

-22.22%

6.59%

N/A

N/A

2.29%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

20.54%

16.03%

22.22%

18.97%

20.67%

N/A

N/A

19.36%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

21.94%

17.16%

22.31%

20.88%

22.27%

N/A

N/A

21.17%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีKยนเพืKอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีKคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีKมีอายุเกินหนึKงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวียดนามอิควิตี

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 กันยายน 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
2. นายสาธิต
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิJพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
5. นายกวิฬ
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิJ
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
10. นายวัชริ นทร์
ด้วงสังข์
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา
 KFVIET-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 5.09%
 KFVIET-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.00
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)

1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
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2. Lumen Vietnam Fund

16

3.

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
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