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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี + (KF-CHINA) ตั +งแต่
วนัที5 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที5 31 ธันวาคม 2564 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี + มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 462.59 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 7.1948 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 22.73 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 16.05 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบปีที5ผ่านมา ตลาดหุ้นฮ่องกงมีความผนัผวน โดยกองทนุหลกั Hang Seng China Enterprises Index ETF ปรับตวัลดลงกว่า 21% 
โดยตลาดหุ้นฮ่องกงยงัคงเจอกบัแรงกดดนัตามตลาดหุ้นจีนและแรงขายจากต่างชาติ หลงัจากธนาคารกลางจีนทยอยลดสภาพคล่องใน
ตลาดในปีที5ผ่านมาเพื5อควบคุมการปล่อยสินเชื5อ อีกทั +งยังเจอกับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนเรื5องการออกกฎหมายควบคุมใน
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกมส์ กลุ่มการศกึษา และกลุ่ม Healthcare โดยทางการจีนต้องการป้องกนัการผกูขาด
ตลาดของผู้ เล่นรายใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี  ส่งเสริมความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล จํากัดเวลาการเล่นเกมส์ของเยาวชน อีกทั +ง 
ยังมีการจัดระเบียบโรงเรียนกวดวิชาเพื5อลดความเหลื5อมลํ +าทางสังคม และการปรับลดราคายาลงต่อเนื5อง โดยในช่วงปลายปี 2564 
ตลาดหุ้นฮ่องกงยงัเจอกบัแรงกดดนัเพิ5มเติมจากกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ที5เผชิญกบัปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทที5ไม่สามารถ
ชําระหนี +ได้ทนัเวลา โดยนกัลงทุนกงัวลว่าความเสี5ยงในตลาดอสงัหาริมทรัพย์จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินของจีน ทั +งนี + ในช่วงที5ผ่านมา ธนาคารกลางจีนได้เข้ามาสนบัสนุนสภาพคล่องในตลาดต่อเนื5องผ่านการลดอตัราส่วนสํารองทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ โดยทางการจีนได้ออกมาสร้างความเชื5อมั5นให้นกัลงทุนว่าความเสี5ยงจากภาคอสงัหาริมทรัพย์จะคงอยู่ใน
วงจํากดัเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ที5มีปัญหาเท่านั +น ขณะที5ความกงัวลเรื5องการออกกฎหมายเพื5อมาควบคมุในอตุสาหกรรมเริ5มหมดลง 
ณ สิ +นเดือนธันวาคม 2564 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทนุหมวดเทคโนโลยี 34.2% หมวดการเงิน 26.6% หมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 11.8% 
หมวดอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 5.9% และ หมวดสินค้าจําเป็น 4.8% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ตลาดหุ้นฮ่องกงและจีนได้ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากแล้วในช่วงที5ผ่านมา หลังจากเจอกับแรงกดดันมาต่อเนื5องในปี 2564 ทําให้ 
valuations ของตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาน่าสนใจอีกครั +ง นอกจากนี + คาดว่าตลาดหุ้นฮ่องกงจะสามารถปรับตัวได้ดีขึ +นหลังจาก
ความไม่แน่นอนในเรื5องนโยบายทยอยหมดไป อีกทั +งเป็นตลาดที5 laggards ทําให้นกัลงทุนกลบัมาให้ความสนใจอีกครั +ง อย่างไรก็ตาม 
ความผนัผวนในตลาดจะยงัคงมีอยู่ โดยต้องจบัตามองเรื5องการเมืองระหว่างประเทศของจีนและสหรัฐฯ จากเรื5องการค้าและเทคโนโลยี 
อีกทั +ง ความเสี5ยงจากการผิดนดัชําระหนี +ของบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที5ยงัสร้างแรงกดดนัต่อการฟื+นตวัของตลาดหุ้นฮ่องกง 

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 14,419,366.36 3.13

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 23,228.67 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,892,254.92 0.63

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 11,503,882.77 2.49

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 446,590,455.58 96.54

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 446,590,455.58 96.54

สัญญาซือขายล่วงหน้า (252,952.49) (0.06)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 369,153.32 0.08

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 704,642.27 0.15

             Rate AA (1,326,748.08) (0.29)

อนืๆ 1,830,622.37 0.39

     ลูกหนี 2,419,538.73 0.52

     เจา้หนี (113,883.78) (0.03)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (475,032.58) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  462,587,491.82 100.00
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 15,444,000.00 (0.0112) 5 ม.ค. 2565 (51,872.40)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 74,151,639.00 (0.2856) 5 ม.ค. 2565 (1,321,022.72)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 75,239,463.25 0.1848 19 ม.ค. 2565 854,946.86

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 60,391,602.60 0.0202 23 ก.พ. 2565 93,300.56

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 52,086,956.80 0.1523 26 ม.ค. 2565 704,642.27

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 63,246,646.80 (0.1950) 12 ม.ค. 2565 (902,100.38)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 60,114,456.00 (0.0079) 5 ม.ค. 2565 (36,535.20)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 18,481,205.00 0.0082 26 ม.ค. 2565 37,993.22

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 64,480,733.20 0.0069 5 พ.ค. 2565 31,761.24

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 94,205,496.00 0.0726 5 พ.ค. 2565 335,934.06

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวิตี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2564

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,451.43 0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   2/ 155.58 0.0362

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 690.29 0.1605

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0186

ค่าที<ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

ค่าใช้จ่ายอื<น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 4,377.30 1.0178

หมายเหตุ

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

2/  ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0321  ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  มผีลตั Tงแต่วนัที< 16 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป

3/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที<เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที<นี T หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินทั Tงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Tสินทั Tงหมด

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ณ วนัที<คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

ตั ,งแต่วันที� 1 มกราคม 2564 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2564

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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UOB Kay Hian Pte Ltd
( ดอลลาร์ฮ่องกง )

39,645.06 100.00
รวม / Total 39,645.06 100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี ้/ Krungsri China Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บริษทั จ านวนเงนิ   อัตราส่วน (%)
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ 30 ธันวาคม 2564 

% 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 -22.73% -7.52% -23.10% -22.73% -7.91% -5.87% -1.43% -2.72% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -16.05% -8.34% -21.35% -16.05% -5.90% -4.43% -1.53% -2.97% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 22.55% 17.92% 25.13% 22.55% 20.24% 19.04% 20.26% 21.36% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 23.96% 19.38% 26.89% 23.96% 21.39% 20.25% 21.44% 22.57% 
 

หมายเหตุ:  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี Hang Seng China Enterprise (HSCEI) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

31



ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564) 

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 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 17.06% 
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(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/12/2021) 
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