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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี + (KF-CHINA) ตั +งแต่
วนัที5 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที5 31 ธันวาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี + มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั 528.43 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 5.9435 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 17.39 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 14.05 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที5ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 18.6 โดยตลาด
หุ้นฮ่องกงได้รับแรงกดดนัจากภาคอสงัหาริมทรัพย์ที5เผชิญกบัปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทไม่สามารถชําระหนี +ได้ทนัเวลา 
อีกทั +งราคาบ้านที5ยงัไม่ฟื+นตวั ส่งผลกดดันการเติบโตของภาพอสังหาริมทรัพย์ของจีน นอกจากนี + การใช้นโยบาย Zero COVID-19 ที5
เข้มงวดยังส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื5อง โดยเฉพาะในภาคการบริโภค โดยในช่วงที5ผ่านมา ทางการจีนทยอยออก
มาตรการเพื5อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี +ยนโยบายและเข้ามาช่วยเรื5องสภาพคล่องให้กับกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ โดยในช่วง
ปลายปี 2565 ทางการจีนเริ5มส่งสญัญาณการผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 ผ่านการลดการล็อคดาวน์และการตรวจหาเชื +อลง 
อีกทั +งยงัอนุญาตให้คนจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องกลับมากักตวั โดยการผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 
และนโยบายสนบัสนุนในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นแรงส่งสําคญัให้กับเศรษฐกิจและตลาดฮ่องกงในปีหน้า นอกจากนี + ตลาดฮ่องกง
ปรับตวัลงไปค่อนข้างมากทําให้ valuations ของหุ้นในตลาดฮ่องกงกลบัมาน่าสนใจอีกครั +ง ขณะที5ความเสี5ยงในตลาดเริ5มทยอยหมดลง 

ณ สิ +นเดือนตลุาคม 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวดเทคโนโลยี 36.7% หมวดการเงิน 26.1% หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 8.9% 
และหมวด Telecommunications 4.8% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที5ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงและจีน โดยแรงส่งสําหรับตลาดจะมาจาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายสนบัสนุนในภาคอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั +ง การผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID-19 
ซึ5งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในประเทศให้กลบัมาขยายตวัได้ดีอีกครั +ง อย่างไรก็ตาม การฟื+นตวัอาจจะยงัคงมีความผนัผวน โดยต้องระวงั
ความเสี5ยงจากโอกาสที5เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและความเสี5ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายด้านการค้า
และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ต่อจีน 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 505,459,960.16      458,102,874.99      

เงินฝากธนาคาร 12,067,862.96        2,892,240.13          

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 23,970,496.34        2,058,578.21          

ลูกหนี

จากดอกเบีย 12,192.78               14,706.82               

จากการขายหน่วยลงทุน 423,137.16             2,419,538.73          

รวมสินทรัพย์ 541,933,649.40      465,487,938.88      

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7 3,278,220.65          2,311,530.70          

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน 9,214,778.00          -                         

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 451,098.15             69,248.99               

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 31,587.99               30,935.56               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 515,754.92             475,032.58             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,828.91                 2,206.02                 

หนีสินอืน 10,289.48               11,493.21               

รวมหนีสิน 13,503,558.10        2,900,447.06          

สินทรัพย์สุทธิ   528,430,091.30      462,587,491.82      

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 889,082,082.60      642,946,766.56      

ขาดทุนสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (98,337,339.07)      (13,462,879.02)      

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (262,314,652.23)    (166,896,395.72)    

สินทรัพย์สุทธิ 528,430,091.30      462,587,491.82      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 5.9435 7.1948

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 88,908,208.2604 64,294,676.6564

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500         เมือทวงถาม 124,354.82          124,354.82           0.02                 

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000         เมือทวงถาม 7,511,738.38       7,511,738.38        1.49                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  7,636,093.20        1.51                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Hang Seng China Enterprises Index ETF

   จาํนวน 1,654,300.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 68.0000 ดอลลาร์ฮ่องกง

   รวมเป็นเงิน 112,492,400.00 ดอลลาร์ฮ่องกง HK2828013055 ไม่มีกาํหนดอายุ 688,548,182.09   497,823,866.96    98.49               

รวมหน่วยลงทุน 497,823,866.96    98.49               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 696,184,275.29 บาท) 505,459,960.16    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

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

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000         เมือทวงถาม 23,228.24            23,228.24             -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 11,489,191.17     11,489,191.17      2.51                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  11,512,419.41      2.51                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Hang Seng China Enterprises Index ETF

   จาํนวน 1,272,300.0000 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ  82.1000 ดอลลาร์ฮ่องกง

   รวมเป็นเงิน 104,455,830.00 ดอลลาร์ฮ่องกง HK2828013055 ไม่มีกาํหนดอายุ 580,395,806.09   446,590,455.58    97.49               

รวมหน่วยลงทุน 446,590,455.58    97.49               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 591,908,225.50 บาท) 458,102,874.99    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 15,251,753.35 7,800,344.97

รายไดด้อกเบีย 28,735.00 29,394.29

รายไดอื้น 526,079.11 587,007.05

รวมรายได้ 15,806,567.46 8,416,746.31

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 3,958,424.41 3,451,427.99

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 158,336.93 155,584.25

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 791,684.95 690,285.66

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 80,000.00 80,000.00

ค่านายหนา้ซือหลกัทรัพย์ 131,590.07 122,314.02

รวมค่าใช้จ่าย 5,120,036.36 4,499,611.92

รายได้สุทธิ 10,686,531.10 3,917,134.39

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (45,113,433.14)      2,211,774.31          

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (56,918,964.62)      (121,001,603.97)    

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (51,705,199.15)      (31,940,853.91)      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 20,945,228.18        (7,942,428.05)        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 26,691,891.36        43,303,762.12        

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (106,100,477.37)    (115,369,349.50)    

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (95,413,946.27)      (111,452,215.11)    

หกั ภาษีเงินได้ 3.5 (4,310.24)               (4,409.13)               

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (95,418,256.51)      (111,456,624.24)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (95,418,256.51)      (111,456,624.24)    

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 343,778,339.75      379,540,101.59      

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (182,517,483.76)    (207,610,917.40)    

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 65,842,599.48        60,472,559.95        

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 462,587,491.82      402,114,931.87      

สินทรัพย์สุทธิสินปี 528,430,091.30      462,587,491.82      

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 64,294,676.6564    43,187,329.2637    

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 54,073,886.5599    43,175,033.8549    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (29,460,354.9559)  (22,067,686.4622)  

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 88,908,208.2604    64,294,676.6564    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 29 มกราคม 2553 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท 

(แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเมือวันที 29 เมษายน 2565 กองทุน 

จดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 99,000 ลา้นบาท รวมมีเงินทุนจดทะเบียนทงัสินจาํนวน 100,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 

10,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด  

("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรือมีไวซึ้ง

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สําหรับ 

ผูล้งทุนทวัไป (retail fund) และรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครอง

หน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ Hang Seng China 

Enterprises Index ETF ซึงจดัตงัขึนภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และจดัตงัและจดัการโดย Hang Seng 

Investment Management Limited กองทุนหลกัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศฮ่องกง 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF เพียงกองทุนเดียว

โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทงันี จะลงทุนในต่างปรเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่

ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ

ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนีในประเทศทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือการสาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

โดยปกติกองทุนจะไม่ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงิน ทงันี  

ในอนาคต หากกองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าดงักล่าว บริษทัจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงือนไขและ

หลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และบริษทัจดัการจะ

ไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฎิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค่าย ุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศทีมีตลาดซือขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายตุิธรรม

โดยใช้ราคาซือขายครังล่าสุดของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดรั้บ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายไดอื้น เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพยท์ีเรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน 

เมือมีการสังซือ หรือสังขายคืน หรือสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน 

อตัราร้อยละ 0.1000 โดยคาํนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 
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3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน 

ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัทีใน

งบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 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 

3.5 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.7 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่าย

บริหารต้องใช้การประมาณการและตงัขอ้สมมติฐานบางประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงภายหลงัอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนเงินทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

16



- 4 - 

 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 380,724,990.45 315,932,773.20 

ขายเงินลงทุน 257,738,205.55 174,410,824.40 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัทีสาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,958,424.41 3,451,427.99 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 791,684.95 690,285.66 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 17,915,000.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 4.5725 28 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565 81,916,337.50 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 15,931,000.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 4.5199 28 พ.ย. 2565 - 29 มี.ค. 2566 72,006,526.90 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการซือ 4,142,000.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 3.9980 24 มี.ค. 2564 - 18 พ.ค. 2564 16,559,716.00 

รายการขาย 2,604,000.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 3.8670 2 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564 10,069,668.00 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทเีกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 351,415.26 318,574.65 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 70,283.05 63,714.95 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)   

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 15,931,000.00 ดอลลาร์ฮ่องกง 4.5199 28 พ.ย. 2565 - 29 มี.ค. 2566 72,006,526.90 
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6. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ Hang Seng 

China Enterprises Index ETF 

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF 

วนัทีจดัตงักองทุน 10 ธนัวาคม 2546 

ประเภทโครงการ กองทุนร วม อีที เ อ ฟ (Exchange Traded Fund) ทีจดทะ เ บี ย นใ นตลาด

หลกัทรัพยฮ่์องกง 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีดาํเนินกิจการอยู่ในประเทศจีน ซึงเป็นหุ้น 

จดทะเบียนอยู่ในประเทศฮ่องกง เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลงัหัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทงัหมดของกองทุนให้ใกลเ้คียงกบั

ดชันี HSCEI 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

การจ่ายเงินปันผล 2 ครังต่อปี (ถา้มี) 

ผูดู้แลผลประโยชน์ /  

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

 

Sponsor Hang Seng Investment Management Limited ทีจัดตังขึนตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง 

7. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 ดอลลาร์ฮ่องกง บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 14,474,247.48 67,243,150.05 -  3,274,610.75 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 119,134,000.00 549,070,061.80 23,970,496.34 3,609.90 

รวมมูลค่ายติุธรรม   23,970,496.34 3,278,220.65 
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   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 ดอลลาร์ฮ่องกง บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 17,652,000.00 75,558,456.00 -  88,407.60 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 117,489,000.00 502,283,742.65 2,058,578.21 2,223,123.10 

รวมมูลค่ายติุธรรม   2,058,578.21 2,311,530.70 

8. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

8.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมลูค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 497,823,866.96 -  -  497,823,866.96 

ตราสารหนี -  7,636,093.20 -  7,636,093.20 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  23,970,496.34 -  23,970,496.34 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  3,278,220.65 -  3,278,220.65 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน 446,590,455.58 -  -  446,590,455.58 

ตราสารหนี -  11,512,419.41 -  11,512,419.41 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  2,058,578.21 -  2,058,578.21 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  2,311,530.70 -  2,311,530.70 

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจนในตลาดทีมีสภาพ

คล่องและถูกจดัประเภทอยู่ในระดับที 1 นนัประกอบดว้ย กองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศฮ่องกงทีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาทีอา้งอิงสาํหรับเครืองมือเหล่านี 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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8.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมลูค่ายตุิธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 19,703,956.16 - - 19,703,956.16 

หน่วยลงทุน - - 497,823,866.96 497,823,866.96 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 23,970,496.34 23,970,496.34 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 12,192.78 12,192.78 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 423,137.16 423,137.16 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 3,278,220.65 3,278,220.65 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 9,214,778.00 9,214,778.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 451,098.15 451,098.15 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 31,587.99 31,587.99 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 515,754.92 515,754.92 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1,828.91 1,828.91 

หนีสินอืน - - 10,289.48 10,289.48 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 14,404,659.54 - - 14,404,659.54 

หน่วยลงทุน - - 446,590,455.58 446,590,455.58 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 2,058,578.21 2,058,578.21 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 14,706.82 14,706.82 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 2,419,538.73 2,419,538.73 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 2,311,530.70 2,311,530.70 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 69,248.99 69,248.99 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 30,935.56 30,935.56 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 475,032.58 475,032.58 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 2,206.02 2,206.02 

หนีสินอืน - - 11,493.21 11,493.21 

8.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

ดอลลาร์ฮ่องกง จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงิน

ได้ ดังนัน บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียงข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน 

ทีมากขึน 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

ดงันี 

 (หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง) 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายตุิธรรม) 112,492,400.00 104,455,830.00 

หนสิีน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 2,082,247.48 -  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากบั 4.4254 บาท 

และ 4.2754 บาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 7) 

9. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทจดัการ เมือวนัที 30 มกราคม 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 19,716,148.94 3.72

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 124,363.15 0.02

         FITCH-LONG

             Rate BBB 12,068,294.19 2.28

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 7,523,491.60 1.42

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 497,823,866.96 94.21

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 497,823,866.96 94.21

สัญญาซือขายล่วงหน้า 20,692,275.69 3.91

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 522,928.56 0.10

         FITCH-LONG

             Rate AA 18,203,063.45 3.44

             Rate AA- 1,966,283.68 0.37

อนืๆ  (9,802,200.29)  (1.84)

     ลูกหนี 423,137.16 0.08

     เจา้หนี  (9,709,582.53)  (1.82)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (515,754.92)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 528,430,091.30 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 72,006,526.90 0.3721 29 มี.ค. 2566 1,966,283.68

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 23,601,858.00 0.3125 1 ก.พ. 2566 1,651,210.06

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 115,302,354.30 1.4630 15 ก.พ. 2566 7,731,115.94

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,072,220.40 1.5419 18 ม.ค. 2566 8,147,801.67

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 27,293,578.40 0.1273 1 ก.พ. 2566 672,935.78

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,216,027.35  (0.0002) 3 ม.ค. 2566  (1,249.35)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,373,783.60 0.2696 18 ม.ค. 2566 1,424,678.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,659,485.00  (0.3237) 18 ม.ค. 2566  (1,710,380.10)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 12,789,174.30 0.1795 1 ก.พ. 2566 948,269.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,855,410.70  (0.1687) 1 ก.พ. 2566  (891,658.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 12,512,227.00  (0.1270) 1 ก.พ. 2566  (671,322.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,711,372.70  (0.0007) 1 ก.พ. 2566  (3,609.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,914,060.00 0.1029 1 ก.พ. 2566 543,981.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,942,142.00 0.0338 1 ก.พ. 2566 178,576.80

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 41,688,991.20 0.0252 29 มี.ค. 2566 133,311.01

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 81,374,000.00 0.1083 12 เม.ย. 2566 572,332.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)

26



   

 

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)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,958.42 0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 158.34 0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 791.68 0.1605

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0163

ค่าที=ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

ค่าใช้จ่ายอื=น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 4,988.44 1.0114

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที=เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที=รวมภาษีมลูค่าเพิ=มหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื=นใดแล้ว

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที=เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที=นี W หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Wสินทั Wงหมด

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ณ วนัที=คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์ฮ่องกง) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 42,202.63 100.00
รวม / Total 42,202.63 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี้ / Krungsri China Equity Fund

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ 30 ธันวาคม 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 มกราคม 2553) 

KF-CHINA -17.39% 10.09% -14.30% -17.39% -15.28% -11.84% -4.45% -3.94% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -14.05% 4.42% -13.79% -14.05% -11.68% -9.42% -4.04% -3.88% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 37.13% 43.32% 35.02% 37.13% 28.17% 24.47% 22.61% 22.95% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 37.04% 42.71% 34.75% 37.04% 28.74% 25.27% 23.58% 23.98% 
 

หมายเหตุ:  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี Hang Seng China Enterprise ในสกลุเงินดอลลารฮ์่องกง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี 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 31 ธันวาคม 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 วันที ่31 ธันวาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ  21.95% 
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(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/2022) 
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