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สารบัญ 
รายงานประจาํคร ึ�งปีแรก 2564 

กองทุนเปิดกรุงศร ีไชน่าเอแชรอ์ ิควิตี & 

 สารบรษิัทจดัการ 3 

 รายงานผูด้แูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกูย้ืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใชจ้า่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดาํเนินงาน 12 

 ขอ้มลูอื/นๆ ที/ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวขอ้งที/มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา

- รายชื/อผูจ้ดัการกองทนุ

- การเปิดเผยขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ไชน่าเอแชรอิ์ควิตี - (KFACHINA) ตั-งแต่วนัที5 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัที5 31 สิงหาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี- 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควติี - มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที5 31 สิงหาคม 2564 เท่ากบั 9,316.71 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.1564 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 6 เดือน ลดลงรอ้ยละ 25.75 นอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงาน ที5เพิ5มขึ -นรอ้ยละ 2.06 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบครึ5งปีที5ผ่านมา กองทนุหลกั UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity ปรบัตวัลดลงกว่า 24% โดยตลาดหุน้จีนพบ
กับแรงกดดนัจากความกังวลว่าธนาคารกลางจีนจะลดสภาพคล่องลงเนื5องจากเศรษฐกิจจีนฟื-นตวัอย่างต่อเนื5อง และยงัพบแรงกดดนั
อย่างหนกัจากการออกกฏหมายควบคุมในหลายอุตสาหกรรม เช่น ในหุน้กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกมส ์กลุ่มการศึกษา และกลุ่มสขุภาพ 
โดยทางการจีนตอ้งการป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ของผูเ้ล่นรายใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี  ส่งเสรมิความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล 
จาํกัดเวลาการเล่นเกมสข์องเยาวชน อีกทั-ง ยังมีการจัดระเบียบโรงเรียนกวดวิชาเพื5อลดความเหลื5อมลํ-าทางสังคม และมีการปรบัลด
ราคายาสามญั โดยกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างออกมาในช่วงกลางปี 2564 ส่งผลใหหุ้น้จีนเจอแรงเทขายอยา่งหนกั และนกัลงทนุกงัวลวา่
การจดัระเบียบจะลามไปอีกหลายอตุสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ทางการจีนไดอ้อกมาใหค้วามมั5นใจกบันกัลงทนุว่าการจดัระเบียบดงักล่าว
จะจาํกดัอยู่แค่บางอตุสาหกรรมเท่านั-น โดยจะเนน้ไปที5การลดความเหลื5อมลํ-าในสงัคม ทั-งนี - ในระยะยาวแลว้ การจดัระเบียบดงักล่าวจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจีน เนื5องจากทาํใหม้ีการเติบโตที5ยั5งยืน อีกทั-งแรงขายในช่วงที5ผ่านมา ทาํให ้valuations ของหุน้จีนกลบัมาน่าสนใจ
อีกครั-ง ดา้นภาพรวมเศรษฐกิจของจีนยังคงฟื-นตัวไดต้่อเนื5อง โดยสามารถควบคุมการแพรร่ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลตา้ได้
อย่างรวดเรว็ 
ณ สิ -นเดือนกรกฎาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด บริการสุขภาพ 22.8% สินคา้อุปโภคบริโภค 22.7% การเงิน 
12.6% และสินคา้ฟุ่ มเฟือย 10.8% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที5ดีต่อการลงทุนในตลาดหุน้จีนเนื5องจากปัจจุบนัการควบคุมสถานการณก์ารแพร่ระบาดในจีนทาํไดด้ี และ
ตวัเลขเศรษฐกิจของจีนทยอยปรบัตวัดีขึ -นตามลาํดบั นาํโดยภาคการผลิตและการส่งออก อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนมีความผนัผวนมากขึ -น
จากการออกกฎหมายควบคุมในหลายอุตสาหกรรม โดยคาดว่าความไม่แน่นอนในเรื5องนโยบายจะทยอยหมดไปและเป็นเพียงปัจจยั
กดดนัชั5วคราวในระยะสั-น โดยเป้าหมายหลกัของรฐับาลเพื5อส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมของจีนมีการแข่งขนัที5เท่าเทียบกันและตอ้งการลด
ความเหลื5อมลํ-าในสังคม โดยในระยะยาว ตลาดจีนยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื5องจากการบริโภคที5ขยายตัวและการพัฒนาใน
อตุสาหกรรม ทั-งการผลิต เทคโนโลยี และกลุ่ม Healthcare อีกทั-งในช่วงที5ผ่านมาตลาดหุน้จีนพบกบัแรงขายอย่างหนกัทาํให ้valuations 
ของหุน้จีนกลบัมาน่าสนใจอีกครั-ง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั-งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 10,096,590,040.59  บาท) 9,630,099,225.02        

เงินฝากธนาคาร 6,435,956.89                

ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนัธ์ 94,321,467.18              

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 129,512.54                   

จากการขายหน่วยลงทุน 15,525,725.64              

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 16,208,419.69              

รวมสินทรัพย์ 9,762,720,306.96        

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสัญญาอนุพนัธ์ 387,651,290.61           

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 47,640,079.92              

ค่าธรรมเนียมสับเปลี@ยนหน่วยลงทุน 1,297,509.93                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,137,289.17                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,426.88                     

หนี/ สินอื@น 262,968.10                   

รวมหนี/ สิน 446,008,564.61           
สินทรัพยสุ์ทธิ 9,316,711,742.35        

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8,350,995,191.13        

กาํไรสะสม 40,759,148.58              

บญัชีปรับสมดุล 924,957,402.64           
สินทรัพยสุ์ทธิ 9,316,711,742.35        

ชนิดสะสมมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ 9,316,711,742.35        

หน่วยลงทุนที@ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ/นปี (หน่วย) 835,099,517.3201       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.1564                        

 

 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควตีิ/
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 สิงหาคม 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 528,084.51                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 52,059,960.47              

รวมรายได้ 52,588,044.98              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 48,592,079.56              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,834,923.13                

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9,111,014.93                

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 35,287.52                     

รวมค่าใชจ่้าย 59,573,305.14              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (6,985,260.16)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (8,367,441.10)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (2,810,014,869.48)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสัญญาอนุพนัธ์ (293,329,823.43)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 166,477,491.70            
รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (2,945,234,642.31)

หกั ภาษีเงินได้ (79,212.68)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (2,952,299,115.15)

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงันี�
ชนิดสะสมมูลค่า  (2,952,299,115.15)
รวม  (2,952,299,115.15)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควตีิ�
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 สิงหาคม 2564

6



Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

                ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบ้ีย วนัครบอายุ จ  านวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน
หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.70
       บมจ.ธ.ทิสโก้  0.100000 เม่ือทวงถาม 321,448.22 321,448.22 0.00
       บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เม่ือทวงถาม 163,663,313.52 163,663,313.52 1.70
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.68
       บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์  เม่ือทวงถาม 258,113,926.22 258,113,926.22 2.68
       จ  านวนเงิน 7,999,068.00 USD
หน่วยลงทุน 95.62
       UBS (Lux) Investment SICAV-China A 
       Opportunity (USD) (Class P-acc) UBCAPA2 9,674,491,352.63 9,208,000,537.06 95.62
       จ  านวน 871,435.063000 หน่วย
       มูลค่าหน่วยละ  327.4600 USD
       รวมเป็นเงิน 285,360,125.73 USD

9,630,099,225.02 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวิตี

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 สิงหาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 170,550,231.17 1.83

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 321,534.90 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 6,437,436.66 0.07

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 163,791,259.61 1.76

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 9,466,114,463.28 101.60

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 9,208,000,537.06 98.83

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 258,113,926.22 2.77

สัญญาซือขายล่วงหน้า (293,329,823.43) (3.15)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (86,449,432.80) (0.93)

         FITCH-LONG

             Rate AA (209,549,096.66) (2.25)

             Rate AA- 2,668,706.03 0.03

อืนๆ (26,623,128.67) (0.28)

     ลูกหนี 299,734,145.33 3.22

     เจา้หนี (317,219,984.83) (3.40)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (9,137,289.17) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,316,711,742.35 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 647,552,159.10 (0.0917) 3 ก.ย. 2564 (8,544,697.46)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 574,682,226.30 (0.2099) 5 พ.ย. 2564 (19,557,567.67)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 1,061,685,137.80 (0.3338) 26 พ.ย. 2564 (31,097,810.44)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 1,740,352,570.60 0.6641 21 ม.ค. 2565 61,868,781.60

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 633,150,877.50 (0.1303) 3 ก.ย. 2564 (12,138,803.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 379,723,210.80 (0.3072) 15 ต.ค. 2564 (28,617,229.85)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 292,301,548.00 (0.1671) 5 พ.ย. 2564 (15,566,607.36)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 530,248,609.80 (0.2673) 5 พ.ย. 2564 (24,903,446.84)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,679,591,432.00 0.3148 14 ม.ค. 2565 29,325,049.99

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 576,503,220.00 (0.4776) 3 ก.ย. 2564 (44,500,213.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 594,208,818.00 (0.4809) 3 ก.ย. 2564 (44,800,326.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 403,535,632.50 (0.3294) 15 ต.ค. 2564 (30,686,145.75)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 504,220,297.20 (0.4042) 15 ต.ค. 2564 (37,661,373.45)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 261,241,561.81 0.0336 1 ก.ย. 2564 3,127,635.59

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 413,324,392.40 (0.0538) 15 ต.ค. 2564 (5,011,950.63)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 471,206,253.00 (0.3138) 5 พ.ย. 2564 (29,233,189.02)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 446,670,741.60 (0.1232) 26 พ.ย. 2564 (11,476,715.27)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 410,220,346.20 (0.1091) 17 ธ.ค. 2564 (10,162,954.79)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 1,016,216,586.70 (0.3008) 17 ธ.ค. 2564 (28,026,896.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 687,416,094.00 (0.0608) 7 ม.ค. 2565 (5,665,362.26)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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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ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 48,592.08 0.8560

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)   3/ 1,834.92 0.0323

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 9,111.01 0.1605

คา่ที7ปรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.29 0.0006

คา่ใชจ้่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช ้จ่ายท ั-งหมด  4/ 59,573.30            1.0494

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแลว้

3/ ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0321 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  มีผลตัTงแตว่นัที7 16 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป

4/ ไม่รวมคา่นายหนา้ซื Tอขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในที7นี T หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์ินทัTงหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีTสินทัTงหมด 

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใชจ่้ายที7เกี7ยวขอ้งกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คาํนวณ

2/ กองทนุหลกัจะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที7ตกลงกนัระหวา่งบรษัิทจดัการและกองทนุหลกั ใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรี

ไชน่าเอแชรอ์ิควติี T โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอ์ิควติี T

จาํนวนเงนิ ร ้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พ ันบาท) ทร ัพยส์ิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี �

ตั-งแต่วันท ี� 1 มีนาคม 2564 ถงึวันท ี� 31 สิงหาคม 2564
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีไชน่าเอแชรอ์ ิควิตี � 
 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี  31 ส.ค. 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ ม  

โครงการ  

(7 มีนาคม 2561) 

KFACHINA-A -21.67% -24.23% -25.75% -12.23% 11.31% N/A N/A 3.19% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 10.01% -2.65% 2.06% 16.54% 19.76% N/A N/A 8.16% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 24.57% 25.68% 24.39% 21.99% 22.01% N/A N/A 22.02% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั N/A 21.75% 21.12% N/A N/A N/A N/A 23.16% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI China A Onshore สดัส่วน 100% บริษัทจัดการจะใช้ตัวชี �วัดกองทุนหลัก ในสกุลเงิน
เหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีPยนเพืPอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีPคาํนวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีPมีอายเุกินหนึPงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที� 31 สิงหาคม 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

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

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�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� 31 สิงหาคม 2564 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิL พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิL  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิL  อาหุนยั 
10. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 31 สิงหาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 4.83%  
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 (5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/08/2021)  
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