รายงานประจําครึ่งปRแรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

KFACHINA

กองทุนรวม

กองทุนเป+ดกรุงศรีไชนาเอแชรอิควิตี้
Krungsri China A Shares Equity Fund

กองทุนนีม
้ ีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 3 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป+ดกรุงศรีไชนาเอแชรอิควิตี้-สะสมมูลคา (KFACHINA-A)

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

3. หนวยลงทุนชนิดจายเงินป@นผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีไชนาเอแชรอิควิตี้-ป@นผล (KFACHINA-D)
(บริษัทจัดการยังไมเป+ดขายหนวยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.
st

nd

1 -2

th

th

Zone A, 12 , 18 Zone B Floor,

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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 ไชน่ าเอแชร์ อิควิตี %
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 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
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2

สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
ไชน่าเอแชร์ อิควิตี - (KFACHINA) ตั -งแต่วนั ที5 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที5 31 สิงหาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไชน่าเอแชร์ อิควิตี - มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที5 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 8,027.08 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.0614 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 19.09 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้ อยละ 7.30
ภาวะการลงทุนในช่วงที5ผ่านมา
ในรอบกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 19.9% โดยตลาดหุ้นจีนยังเจอ
กับ แรงกดดัน จากภาคเศรษฐกิ จ ที5 ช ะลอตัว ลง จากกลุ่ม อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที5 เ ผชิ ญ กับ ปั ญ หาด้ า นสภาพคล่ อ งทํา ให้ มี ห ลายบริ ษั ท
ที5ไม่สามารถชําระหนีไ- ด้ ทันเวลา อีกทัง- ราคาบ้ านที5ยงั ไม่ส่งสัญญาณฟื น- ตัว นอกจากนี - ตลาดจีนยังเจอแรงกดดันจากการใช้ นโยบาย
COVID-19 เป็ นศูนย์ของทางการจีนที5เข้ มงวด โดยยังคงมีการล็อคดาวน์ในพื -นที5ที5เจอกับการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื5อง อีกทังยังมีความไม่แน่นอนจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที5กลับมาตึงเครี ยดอีกครัง- หลังจากทางการสหรัฐฯ มีการสนับสนุนไต้ หวัน
โดยต้ องจับตาดูนโยบายด้ านการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ และจีน และการแก้ ไขปั ญหาการ de-list หุ้นจีนออกจากตลาดสหรั ฐฯ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ในช่วงที5ผ่านมา ทางการจีนยังคงเดินหน้ าผ่อนคลายมาตรการทางการเงินต่อเนื5องผ่านการลดอัตราดอกเบี -ยนโยบาย อีกทังเข้ ามาช่วยเรื5 องสภาพคล่องให้ กบั กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยตลาดมองว่านโยบายกระตุ้นของจีนที5ออกมาต่อเนื5องจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจีน
ในช่วงท้ ายปี นี -ได้ ทังนี
- - ตลาดจีนปรับตัวลงไปค่อนข้ างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครังณ สิ -นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดสินค้ าจําเป็ น 24.9% หมวด Healthcare 23.1% หมวดการเงิน
20.3% และหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย 10.1% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแนวโน้ มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที5ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว ถึงแม้ ในปั จจุบนั จะมีความผันผวน
และเจอกับแรงกดดันอย่างต่อเนื5อง ทังจากปั
ญหาภายในประเทศอย่างการชะลอตัวของภาคอสังหาริ มทรัพย์ และนโยบาย COVID-19
เป็ นศูนย์ ที5ยงั ทําให้ ความต้ องการในจีนยังไม่สามารถกลับมาฟื น- ตัวได้ ต่อเนื5อง อีกทัง- แรงกดดันจากการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที5กลับมาตึงเครี ยดอีกครัง- โดยต้ องจับตามองในช่วงท้ ายปี ที5จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
และการเลือกตั -งสภา Mid-term election ของสหรัฐฯ ซึ5งอาจจะมีนโยบายเกี5ยวกับการค้ าและเทคโนโลยีออกมากดดันตลาดอีกครั งอย่างไรก็ดี ทางการจีนยังคงเดินหน้ าใช้ นโยบายการเงินที5ผ่อนคลายต่อเนื5องและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา โดยตลาดมองว่า
นโยบายกระตุ้นของจีนที5ออกมาต่อเนื5องจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจีนในช่วงท้ ายปี นี บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที5ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง- นี - บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที5เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิต้ ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 10,554,311,145.59 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

8,223,539,381.26
6,019,317.56
1,314,270.00
107,234.51
4,593,321.26
12,895,023.07
8,248,468,547.66
198,072,353.80
14,745,892.96
196,094.60
8,167,151.86
16,085.18
186,604.06
221,384,182.46
8,027,084,365.20

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ

8,858,461,244.40
(1,762,418,295.50)
931,041,416.30
8,027,084,365.20

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนที่ออกจาหน่ายแล้ว ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

8,027,084,365.20
885,846,124.1088
9.0614
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิต้ ี
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

292,806.46
38,201,863.58
38,494,670.04
35,973,736.17
1,349,015.11
6,745,075.59
35,287.52
44,103,114.39
(5,608,444.35)

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

(125,657,355.54)
(1,866,557,082.69)
(196,758,083.80)
360,786,143.67
(1,828,186,378.36)

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

(43,920.97)
(1,833,838,743.68)

การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี้
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

(1,833,838,743.68)
(1,833,838,743.68)
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์ อิควิต้ ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 สิ งหาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
อัตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
0.150000 เมื่อทวงถาม
321,763.46
321,763.46
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.250000 เมื่อทวงถาม 234,248,123.39 234,248,123.39
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
UBS (Lux) Investment SICAV-China A
UBCAPA2
10,319,741,258.74 7,988,969,494.41
Opportunity (USD) (Class P-acc)
จานวน 826,411.020000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 264.9600 USD
รวมเป็ นเงิน 218,965,862.53 USD
8,223,539,381.26
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Unaudited
ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน
2.85
0.00
2.85
97.15
97.15

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่ าเอแชร์ อคิ วิตี

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 สิ งหาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
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% NAV

240,696,438.92

3.00

321,853.23

0.00

6,020,404.87

0.08

234,354,180.82
7,988,969,494.41

2.92
99.53

7,988,969,494.41
(196,758,083.80)

99.53
(2.45)

(26,814,256.30)

(0.33)

(11,776,322.00)
(97,648,461.52)
(60,519,043.98)
(5,823,484.33)
17,488,344.33
(15,144,676.80)
(8,167,151.86)

(0.15)
(1.22)
(0.75)
(0.08)
0.22
(0.20)
(0.10)

8,027,084,365.20

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่ าเอแชร์ อคิ วิตี
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 สิงหาคม 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV

วันครบกําหนด

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
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
ป้ องกันความเสี ยง
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1,865,836,422.00
1,834,612,000.00
1,483,128,738.00
267,042,048.00
284,648,000.00
278,168,800.00
307,500,138.00
268,820,320.00
1,749,325,456.00

(0.7539)
(0.6746)
(0.5488)
(0.1467)
0.0083
0.0081
(0.0095)
(0.2055)
(0.1286)

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

(60,519,043.98)
(54,150,096.00)
(44,052,675.88)
(11,776,322.00)
664,700.00
649,570.00
(759,959.64)
(16,492,380.00)
(10,321,876.30)

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 งศรีไชน่ าเอแชร์ อิควิตี
ตัง, แต่ วันที 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2565
จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

35,973.74

0.8560

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

1,349.02

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

6,745.08

0.1605

-

-

35.29

0.0009

-

-

44,103.13

1.0495

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/

ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง, หมด 3/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที8เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที8รวมภาษีมลู ค่าเพิ8มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื8นใดแล้ ว
2/ กองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที8ตกลงกันระหว่างบริ ษัทจัดการและกองทุนหลัก ให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุ งศรี
ไชน่าเอแชร์ อิควิตี W โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์ อิควิตี W
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
้สินสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFACHINA-A

-25.47%

-4.53%

-19.09%

-18.78%

-2.72%

N/A

N/A

-2.17%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-14.58%

5.16%

-7.30%

-9.20%

14.40%

N/A

N/A

4.02%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

24.81%

21.37%

27.08%

22.57%

21.51%

N/A

N/A

22.14%

ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

22.83%

18.50%

24.77%

20.24%

21.79%

N/A

N/A

20.62%

หมายเหตุ : *

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(7 มีนาคม 2561)

Year to
Date

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% บริษัท จัด การจะใช้ดัชนี ชีว้ ัดกองทุนหลัก ในสกุล เงิน
เหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิต้ ี
หมายเหตุ :

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิ์
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา
นายวัชริ นทร์

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิ์พงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
ด้วงสังข์

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.31%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2022)
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