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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ,เพื-อ
การเลี ,ยงชีพ (KFACHINRMF) ตั ,งแตว่นัที- 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที- 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ,เพื-อการเลี ,ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที- 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากบั 721 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 5.6540 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 31.72 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 692,338,312.14 748,155,561.82

เงินฝากธนาคาร 2,393,004.32 5,412,780.26

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 38,960,265.05 1,457,083.75

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 968,983.03 1,079,859.54

จากดอกเบีย 17,057.95 12,929.99

จากการขายเงินลงทุน 1,738,600.00 1,240,884.00

รวมสินทรัพย์ 736,416,222.49 757,359,099.36

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 7,755,630.78 21,455,662.02

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน -                         9,414,043.00

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 6,972,718.96 992,971.27

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 663,470.62 724,457.56

หนีสินอืน 16,617.79 15,977.52

รวมหนีสิน 15,408,438.15 32,603,111.37

สินทรัพย์สุทธิ   721,007,784.34 724,755,987.99

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,275,209,020.53 875,194,497.75

ขาดทุนสะสม 

บญัชีปรับสมดุล (111,852,089.10) (5,428,486.45)

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (442,349,147.09) (145,010,023.31)

สินทรัพย์สุทธิ 721,007,784.34 724,755,987.99

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 5.6540 8.2810

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 127,520,902.0513 87,519,449.7754

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจกิายน 2565

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.3500         เมือทวงถาม 19,051,462.21        19,051,462.21        2.75                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 19,051,462.21        2.75                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P-acc)

   จาํนวน 79,605.9750 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 239.9700 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 19,103,045.82 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 1,092,259,183.88   673,286,849.93      97.25              

รวมหน่วยลงทุน 673,286,849.93      97.25              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,111,310,646.09 บาท) 692,338,312.14      100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพือการเลยีงชีพ

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที 30 พฤศจกิายน 2564

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน/ หมายเลข/ อตัราดอกเบยี เงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

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

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500         เมือทวงถาม 13,018,542.46        13,018,542.46        1.74                

รวมเงนิฝากออมทรัพย์ 13,018,542.46        1.74                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

   Opportunity (USD) (Class P-acc)

   จาํนวน 63,231.8470 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 344.6800 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 21,794,753.02 เหรียญสหรัฐฯ UBCAPA2 ไม่มีกาํหนดอายุ 887,102,946.41      735,137,019.36      98.26              

รวมหน่วยลงทุน 735,137,019.36      98.26              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 900,121,488.87 บาท) 748,155,561.82      100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ  2565  2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 6,901,331.75 5,112,612.04

รายไดด้อกเบีย 40,019.35 40,313.40

รวมรายได้ 6,941,351.10 5,152,925.44

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 6,513,924.76 4,804,270.81

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 244,272.25 180,160.26

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 1,221,361.01 900,800.95

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 8,049,558.02 5,955,232.02

ขาดทุนสุทธิ (1,108,206.92) (802,306.58)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (30,547,963.81) (2,903,267.76)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (267,006,406.90) (151,965,927.05)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (101,707,942.90) (52,046,178.40)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 51,203,212.54 (19,998,578.27)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 51,828,184.21 82,706,234.75

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (296,230,916.86) (144,207,716.73)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (297,339,123.78) (145,010,023.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : บาท) 

 2565  2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (297,339,123.78) (145,010,023.31)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 396,230,000.51 1,016,534,888.27

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (102,639,080.38) (146,768,876.97)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (3,748,203.65) 724,755,987.99

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 724,755,987.99 -                          

สินทรัพย์สุทธิสินปี 721,007,784.34 724,755,987.99

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 87,519,449.7754 -                          

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 55,344,365.3751 103,414,591.7204

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (15,342,913.0992) (15,895,141.9450)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 127,520,902.0513 87,519,449.7754

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติีเพือการเลยีงชีพ

หน่วย

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพอืการเลยีงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 30 พฤศจกิายน 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 29 ธันวาคม 2563 โดยมี

เงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมา

เมือวนัที 24 สิงหาคม 2564 กองทุนจดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 99,000 ลา้นบาท รวมมีเงินทุนจดทะเบียนทงัสิน

จาํนวน 100,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 10,000 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนเพือการเลียงชีพทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 

(Feeder Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา

สินสุดของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ UBS (Lux) Investment 

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

จีน ทีจดทะเบียนหรือซือขายในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศจีนได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และตลาด

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

ซึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทีเป็นสมาชิกสามญัของ International 

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

บริษทัจดัการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพย์

หรือทรัพยสิ์นในสกุลเงินหยวนของประเทศจีน อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) 

ซึงสามารถลงทุนได้ทงัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความ

แตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน เป็นตน้ 

ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class P - acc (เป็น Class ทีเสนอขายให้กบันกัลงทุนทวัไป ซึงทาํการ

ซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 

เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝากธนาคาร  

ตราสารกึงหนีกึงทุน  หรือตราสารทุน  ทงันี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกวา่ที 
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สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) หรือตราสารหนีทีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated) 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

อาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ทงันี กองทุนจะ

ไม่ลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกนัความเสียง (Hedging) 

จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที

อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขนึตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบัติทางบญัชี") มาตราฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับค่าใชจ่้าย

โดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึนใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี ของมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

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 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซือขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2565 และในระหว่างวนัที 29 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียน

จดัตงักองทุน) ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 487,164,203.35 1,086,604,913.78 

ขายเงินลงทุน 297,098,973.52 266,151,245.10 

5. รายได้จากการรับเงนิค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด UBS (Lux) Investment SICAV - China A 

Opportunity (USD) ในอตัราร้อยละ 0.9120 ต่อปี ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุนในกองทุน

ดงักล่าว ทงันีรายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั  

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถ้ือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจัดการเดียวกัน รายการทีสําคญัดังกล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และสําหรับรอบ

ระยะเวลาตงัแต่วนัที 29 ธนัวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 มีดงัต่อไปนี   

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,513,924.76 4,804,270.81 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,221,361.01 900,800.95 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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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 655,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 21,385,750.00 

รายการซือ 1,013,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 33,074,450.00 

รายการซือ 634,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 20,700,100.00 

รายการซือ 3,153,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 102,945,450.00 

รายการซือ 387,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2960 18 มี.ค. 2565 - 22 มี.ค. 2565 12,885,552.00 

รายการซือ 2,641,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 88,420,680.00 

รายการซือ 1,602,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 53,634,960.00 

รายการซือ 674,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 22,565,520.00 

รายการซือ 3,144,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 106,314,360.00 

รายการซือ 624,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 21,100,560.00 

รายการซือ 1,134,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 38,346,210.00 

รายการซือ 5,023,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.4725 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 178,178,367.50 

รวมรายการซือ 20,684,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   699,551,959.50 

สัญญา Forward      

รายการขาย 5,241,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6403 2 มี.ค. 2565 - 2 มิ.ย. 2565 171,067,812.30 

รายการขาย 905,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2870 18 มี.ค. 2565 - 13 พ.ค. 2565 30,124,735.00 

รายการขาย 5,023,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4333 23 มี.ค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 167,935,465.90 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward (ต่อ)      

รายการขาย 4,430,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.7273 20 เม.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565 149,411,939.00 

รายการขาย 5,293,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.2977 22 มิ.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565 186,830,726.10 

รายการขาย 586,652.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.6476 5 ส.ค. 2565 - 10 ส.ค. 2566 20,912,735.84 

รวมรายการขาย 21,478,652.00 เหรียญสหรัฐฯ   726,283,414.14 

สาํหรับรอบระยะเวลาตงัแต่วนัที 29 ธนัวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) ถึงวนัที 30 พฤศจิกายน 

2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 814,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0187 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 24,435,221.80 

รายการซือ 965,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0187 23 ก.พ. 2564 - 25 ก.พ. 2564 28,968,045.50 

รายการซือ 1,165,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 36,501,197.50 

รายการซือ 408,300.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.9820 29 มิ.ย. 2564 - 1 ก.ค. 2564 13,058,250.60 

รายการซือ 492,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 16,462,320.00 

รายการซือ 2,054,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 68,726,840.00 

รายการซือ 432,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 14,454,720.00 

รวมรายการซือ 6,330,300.00 เหรียญสหรัฐฯ   202,606,595.40 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จํานวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการซือ 1,016,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.7040 9 ก.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564 33,227,264.00 

รายการซือ 1,145,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4137 23 ส.ค. 2564 - 5 พ.ย. 2564 38,258,686.50 

รวมรายการซือ 2,161,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   71,485,950.50 

รายการขาย 1,145,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0499 23 ก.พ. 2564 - 5 พ.ย. 2564 34,407,135.50 

รายการขาย 1,270,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3630 7 เม.ย. 2564 - 17 ธ.ค. 2564 39,831,010.00 

รายการขาย 3,659,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4754 10 ส.ค. 2564 - 21 ม.ค. 2565 122,486,488.60 

รายการขาย 524,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.7850 8 ก.ย. 2564 - 28 ม.ค. 2565 17,179,340.00 

รวมรายการขาย 6,598,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   213,903,974.10 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

ดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 484,465.81 534,251.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 90,837.36 100,172.11 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 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 1,270,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3630 7 เม.ย. 2564 - 17 ธ.ค. 2564 39,831,010.00 

รายการขาย 3,659,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4754 10 ส.ค. 2564 - 21 ม.ค. 2565 122,486,488.60 

รายการขาย 524,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.7850 8 ก.ย. 2564 - 28 ม.ค. 2565 17,179,340.00 

รวมรายการขาย 5,453,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   179,496,838.60 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการเลียงชีพ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชือ 

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

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

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

(Class P - acc) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class P - acc (1) เป็น Class ทีเสนอขายใหก้บันกัลงทุนทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการ

จ่ายเงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 29 พฤศจิกายน 2556 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ 

กองทุนมีวตัถุประสงค์การลงทุนเพือบรรลุผลกาํไรส่วนเกินทุนและได้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และจะพิจารณาถึงความปลอดภยัของเงินทุน

และสภาพคล่องของทรัพยสิ์นอยา่งเพยีงพอ 
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วตัถุประสงค ์และ 

นโยบายการลงทนุ (ต่อ) 

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนใน

ตราสารทุน และตราสารทุนอืนทีน่าสนใจของบริษทัทีมีภูมิลาํเนาหรือ

ประกอบธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนและ/หรือหลักทรัพย์ที เ ป็น

ส่วนประกอบของดชันีชีวดั MSCI China A Onshore ซึงส่วนใหญ่จะนาํ

เงินไปลงทุนในหุ้น A-shares ของจีน โดยลงทุนในสกุลเงินหยวนของ

ประเทศจีนเป็นหลกั (ต่อไปนีเรียกว่า "หุ้น A-shares") หุ้น A-shares จะ

ทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศจีน ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพย์

เซียงไฮ ้และตลาดหลกัทรัพยเ์สินเจิน 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI China A Onshore ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8,668,000.00 313,135,042.00 -  7,755,630.78 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 26,792,000.00 978,748,642.60 38,960,265.05 -  

รวมมูลค่ายติุธรรม   38,960,265.05 7,755,630.78 
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   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2,267,100.00 75,126,682.90 1,352,378.65 5,302.90 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 22,707,000.00 744,366,229.90 104,705.10 21,450,359.12 

รวมมูลค่ายติุธรรม   1,457,083.75 21,455,662.02 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้

ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกับ

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้
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วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย 

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจกิายน 2565 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  673,286,849.93 -  673,286,849.93 

ตราสารหนี -  19,051,462.21 -  19,051,462.21 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  38,960,265.05 -  38,960,265.05 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  7,755,630.78 -  7,755,630.78 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 30 พฤศจกิายน 2564 

 ระดบัที 1 ระดับที 2 ระดบัที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  735,137,019.36 -  735,137,019.36 

ตราสารหนี -  13,018,542.46 -  13,018,542.46 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  1,457,083.75 -  1,457,083.75 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  21,455,662.02 -  21,455,662.02 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้้าหรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงได้รับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2565 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 21,444,466.53 -  -  21,444,466.53 

หน่วยลงทุน -  -  673,286,849.93 673,286,849.93 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  38,960,265.05 38,960,265.05 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  968,983.03 968,983.03 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  17,057.95 17,057.95 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  1,738,600.00 1,738,600.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  7,755,630.78 7,755,630.78 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  6,972,718.96 6,972,718.96 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  663,470.62 663,470.62 

หนีสินอืน -  -  16,617.79 16,617.79 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564 

 มีอัตราดอกเบีย มีอัตรา   

 ปรับขึนลงตาม ดอกเบีย ไม่มีอัตรา  

 อัตราตลาด คงที ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 18,431,322.72 -  -  18,431,322.72 

หน่วยลงทุน -  -  735,137,019.36 735,137,019.36 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  1,457,083.75 1,457,083.75 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  1,079,859.54 1,079,859.54 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  12,929.99 12,929.99 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  1,240,884.00 1,240,884.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  21,455,662.02 21,455,662.02 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  -  9,414,043.00 9,414,043.00 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  992,971.27 992,971.27 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  724,457.56 724,457.56 

หนีสินอืน -  -  15,977.52 15,977.52 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสอง

สกุลเงินได้ ทงันี บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย 

26



- 14 - 

 

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมาก

ขึน 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 19,103,045.82 21,794,753.02 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 27,492.78 32,014.81 

หนีสิน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  279,100.00 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 

35.2450 บาท และ 33.7300 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทจดัการ เมือวนัที 18 มกราคม 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 21,461,524.48 2.97

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,394,640.24 0.33

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 19,066,884.24 2.64

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 673,286,849.93 93.38

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 673,286,849.93 93.38

สัญญาซือขายล่วงหน้า 31,204,634.27 4.33

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (2,090,146.35)  (0.29)

         FITCH-LONG

             Rate AA 33,294,780.62 4.62

อนืๆ  (4,945,224.34)  (0.68)

     ลูกหนี 5,707,583.03 0.79

     เจา้หนี  (9,989,336.75)  (1.38)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (663,470.62)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 721,007,784.34 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 170,390,016.00 1.1117 2 ธ.ค. 2565 8,015,786.50

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 58,649,910.00  (0.0150) 2 ธ.ค. 2565  (107,965.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 133,118,700.00  (0.0340) 2 ธ.ค. 2565  (245,050.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 32,062,500.00  (0.2763) 23 ธ.ค. 2565  (1,992,471.48)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 207,938,265.00 0.0536 3 มี.ค. 2566 386,425.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 86,002,237.00 0.3086 2 ธ.ค. 2565 2,224,872.00

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 31,987,298.00  (0.3401) 2 ธ.ค. 2565  (2,451,988.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 135,395,262.00 1.3481 23 ธ.ค. 2565 9,719,546.15

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 32,165,781.00 0.2938 20 ม.ค. 2566 2,118,296.61

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 282,467,040.00 2.1674 10 ก.พ. 2566 15,627,328.84

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 27,411,344.00  (0.3018) 2 ธ.ค. 2565  (2,175,924.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 34,866,873.60 0.0649 23 ธ.ค. 2565 467,899.65

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 29,523,168.00 0.0555 23 ธ.ค. 2565 400,110.30

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 29,905,290.00  (0.1085) 23 ธ.ค. 2565  (782,232.30)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวิตีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV

วนัครบ

กาํหนด

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)   6,513.92 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   244.27 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,221.36 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0092

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 8,049.55 1.0578

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�อการเลี�ยงชีพ

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

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

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

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) 

KFACHINRMF -33.88% -11.22% -15.26% -31.72% N/A N/A N/A -25.69% 

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

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 26.57% 30.73% 26.46% 25.90% N/A N/A N/A 24.37% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 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 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ 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 8.05%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2022) 
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