
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFVIET-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (ช่ือย�อ : KFVIET-I)
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป)

3. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินปAนผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี-ปAนผล (KFVIET-D)
(บริษัทจัดการยังไม�เป+ดขายหน�วยลงทุนชนิดน้ี)

กองทุนเป+ดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี 

Krungsri Vietnam Equity Fund

รายงานประจําครึ่งปQแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 เมษายน 2565 – 30 กนัยายน 2565 

 กองทุนรวม  KFVIET 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

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 ถนนเพลินจติ 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 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
เวียดนามอิควิตี + (KFVIET) ตั +งแต่วนัที3 1 เมษายน 2565 ถึงวนัที3 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี + มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 30 กนัยายน 2565 ซึ3งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี + 
- KFVIET-A จํานวน 2,435.95 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.9990 บาท  
- KFVIET-I จํานวน 8.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 8.9998 บาท  
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFVIET-A ลดลงร้อยละ 28.50 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 21.32 
- KFVIET-I  -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบครึ3งปีที3ผ่านมาตั +งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือนกันยายน 2565 ตลาดหุ้ นเวียดนามปรับตัวลงกว่า 25% โดยกองทุน 
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ปรับตัวลดลง 18% กองทุน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ปรับตัวลดลง 20% 
และกองทุน Lumen Vietnam Fund ปรับตัวลดลง 15% ทั +งนี + ตลาดเวียดนามได้รับปัจจยัลบทั +งจากภายในและภายนอกประเทศ 
โดยนโยบายการเงินของสหรัฐฯที3เข้มงวดขึ +นส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินโลกปรับตัวเพิ3มขึ +นส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี3ยง และนโยบาย
ภาครัฐที3ต้องการลดการเก็งกําไรในราคาที3ดิน รวมถึงจํากัดการปล่อยกู้จากภาคธนาคารสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการดําเนินการที3
เข้มงวดจากภาครัฐเพื3อลดการสร้างราคาแก่หุ้นในตลาดในลกัษณะปั3นราคา นโยบายเหล่านี +ทําให้ความร้อนแรงของตลาดหุ้นเวียดนาม
ลดลง ค่าเงินของประเทศต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ที3อ่อนค่าลงอย่างมากเทียบกับดอลลาห์สหรัฐ ยงัเป็นปัจจยัให้นกัลงทุนหลีกเลี3ยงการ
ลงทนุในภมูิภาคนี +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
หมวดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มากที3สดุ ตามมาด้วยหมวดการเงิน และ หมวดสินค้าอปุโภคบริโภค 

แนวโน้มการลงทนุ 

อัตราเงินเฟ้อที3เพิ3มขึ +น ส่งผลให้มีแนวโน้มที3ภาครัฐจะมีการแทรกแซงตลาดบางส่วนเพื3อช่วยเหลือผู้บริโภค จึงอาจทําให้กลุ่มธุรกิจที3
เกี3ยวข้องกับสินค้าโภคภณัฑ์ไม่ได้รับผลบวกมากเท่าที3ตลาดเคยคาด การเก็งกําไรในตลาดหุ้นเวียดนามจากนกัลงทุนรายย่อยที3มีการ
กู้ยืมเงินเพื3อการซื +อหุ้นเริ3มลดลง ภาคการส่งออกของเวียดนาม ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดที3เพิ3มขึ +นในตลาดโลก แม้จะการส่งออกของ
เวียดนามเองจะเติบโตลดลงจากความเสี3ยงที3จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วก็ตาม ช่วงที3ผ่านมาธนาคารกลางของ
เวียดนามมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยอาจอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ ได้มากขึ +น อันอาจส่งผลดีต่อธุรกิจภาค
การเงินในเวียดนามในระยะถดัไป 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,773,617,612.10  บาท) 2,544,915,281.07      
เงินฝากธนาคาร 5,298,378.92             
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 2,061,994.59             
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 84,777.11                  
จากการขายหน่วยลงทุน 2,449,151.33             
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 3,810,485.66             

รวมสินทรัพย์ 2,558,620,068.68      
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 104,450,882.85         
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7,193,332.43             
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 140,305.18                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,220,568.42             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,716.56                  
หน้ีสินอ่ืน 74,103.60                  
รวมหน้ีสิน 114,091,909.04         
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,444,528,159.64      
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,716,438,839.11      
ก าไรสะสม  (142,625,260.20)
บญัชีปรับสมดุล  (129,285,419.27)
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,444,528,159.64      
ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,435,954,761.14      
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 270,691,269.6402     
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.9990                       

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,573,398.50             
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 952,614.2705            
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.9998                       

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กนัยายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 180,262.48                 
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 7,911,181.94              
  รายไดอ่ื้น 10,113.64                   

รวมรายได้ 8,101,558.06              
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,355,010.28            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 454,200.39                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,271,002.22              
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 32,588.90                   
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 20,372.73                   

รวมค่าใชจ่้าย 14,133,174.52            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (6,031,616.46)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37,106,714.46            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (962,814,968.01)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (95,232,205.91)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 62,525,546.04            

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (958,414,913.42)

หกั ภาษีเงินได้  (27,039.36)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (964,473,569.24)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (963,759,515.22)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (714,054.02)
รวม  (964,473,569.24)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 4.26
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวง 236,537.03 236,537.03 0.01
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 108,042,197.32 108,042,197.32 4.25
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
                              บมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์ เม่ือทวง 19.25 19.25 0.00
                              จ  านวนเงิน 0.51 USD
หน่วยลงทุน 95.75
                              JPMorgan Vietnam Opportunities Fund JFVNOPP 1,834,383,531.21 1,779,831,429.12 69.94
                              จ  านวน 2,447,837.730000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  19.2600 USD
                              รวมเป็นเงิน 47,145,354.66 USD
                              Lumen Vietnam Fund LI0408681091 444,152,260.75 354,902,373.23 13.95
                              จ  านวน 75,661.080000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  124.2500 USD
                              รวมเป็นเงิน 9,400,889.31 USD
                              Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS XVTD 386,803,066.55 301,902,725.12 11.86
                              จ  านวน 266,700.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  29.9850 USD
                              รวมเป็นเงิน 7,996,999.50 USD

2,544,915,281.07 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 กนัยายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 113,661,890.38 4.65

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 237,421.16 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 5,299,491.88 0.22

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 108,124,977.34 4.42

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,436,636,546.72 99.68

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,436,636,527.47 99.68

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 19.25 0.00

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (102,388,888.26)  (4.19)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (27,443,617.26)  (1.12)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (74,945,271.00)  (3.07)

อนืๆ  (3,381,389.20)  (0.14)

     ลูกหนี 6,259,636.99 0.26

     เจา้หนี  (7,420,457.77)  (0.31)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,220,568.42)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,444,528,159.64 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 107,529,183.00  (0.0613) 21 ต.ค. 2565  (1,497,504.03)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 448,103,981.00  (1.2461) 10 พ.ย. 2565  (30,461,278.24)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 551,068,231.00  (0.3892) 2 ธ.ค. 2565  (9,515,252.54)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 110,797,900.00  (0.2183) 10 พ.ย. 2565  (5,335,268.69)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 719,703,459.00  (1.1510) 23 ธ.ค. 2565  (28,135,967.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 571,293,932.00  (1.0126) 21 ต.ค. 2565  (24,753,263.96)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 80,615,981.70  (0.1944) 2 ธ.ค. 2565  (4,752,347.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 83,306,335.00 0.0844 2 ธ.ค. 2565 2,061,994.59

กองทุนเปิดกรุงศรีเวยีดนามอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  

 
 
 

10



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   11,355.01 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 454.20 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,271.00 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 32.59 0.0024

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 14,112.80         0.9975

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 เมษายน 2565 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

11



จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 574.09 100.00
รวม / Total 574.09 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีเวยีดนามอคิวติี้ / Krungsri Vietnam Equity Fund

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2565 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565

บริษทั
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี � 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 30 กันยายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 

โครงการ 

(27 เมษายน 2561) 

KFVIET-A -31.19% -9.79% -28.50% -26.88% 0.07% N/A N/A -2.35% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -25.97% -3.89% -21.32% -22.22% 6.59% N/A N/A 2.29% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 20.54% 16.03% 22.22% 18.97% 20.67% N/A N/A 19.36% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 21.94% 17.16% 22.31% 20.88% 22.27% N/A N/A 21.17% 

 
หมายเหตุ :   *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี FTSE Vietnam Index ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีKยนเพืKอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท 

ณ วนัทีKคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีKมีอายเุกินหนึKงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 เมษายน 2565 ถึงวันที� 30 กันยายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี�  1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 กันยายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 

2. นายสาธิต บวัชู 

3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 

4. นายปีติ ประติพทัธิJ พงษ ์

5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัดิJ อวยพรชยัสกุล 

8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 

9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 กันยายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา

 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 
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3.  Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 
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