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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเ% ฮดจ์ ปันผล
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 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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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เกรทเทอร์
ไชน่ า อิ ค วิ ตี เ, ฮดจ์ ปั น ผล (KF-HCHINAD) ตัง, แต่ วัน ที8 1 พฤษภาคม 2565 ถึ ง วัน ที8 31 ตุล าคม 2565 มายัง ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี ,
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี ,เฮดจ์ปันผล มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที8 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 848.27 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.2612 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 26.50 ลดลงน้ อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้ อยละ 31.50
ภาวะการลงทุนในช่วงที8ผ่านมา
ในรอบครึ8งปี บัญชีที8ผ่านมา FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 26% โดยตลาดหุ้นจีนยังเจอกับ
แรงกดดันจากภาคเศรษฐกิจที8ชะลอตัวลง จากกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ที8เผชิญกับปั ญหาด้ านสภาพคล่องทําให้ มีหลายบริ ษัทที8ไม่สามารถ
ชําระหนี ,ได้ ทนั เวลา อีกทังราคาบ้
,
านที8ยงั ไม่ส่งสัญญาณฟื น, ตัว นอกจากนี , ตลาดจีนยังเจอแรงกดดันจากการใช้ นโยบาย Zero COVID-19
ของทางการจีนที8ยงั คงเข้ มงวด อีกทัง, ความไม่แน่นอนจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที8กลับมาตึงเครี ยดอีกครัง, โดยในช่วงที8
ผ่านมา ทางการจีนทยอยออกมาตรการเพื8อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี ,ยนโยบายและเข้ ามาช่วยเรื8 องสภาพคล่องให้ กบั กลุม่
อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงถูกกดดันจากการดําเนินนโยบาย Zero COVID-19 และทิศทางเศรษฐกิจที8ชะลอ ทังนี
, , นักลงทุน
คาดว่าในปี หน้ าอาจเห็นนโยบายการรับมือ COVID-19 ที8ผ่อนคลายขึน, จากทางรัฐบาลจีน อีกทัง, นโยบายกระตุ้นที8น่าจะส่งผลถึง
ภาคเศรษฐกิจ โดยในช่วงที8ผ่านมาตลาดจีนปรับตัวลงไปค่อนข้ างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั ง, ขณะที8
ความเสี8ยงในตลาดเริ8มทยอยหมดลง
ณ สิ ,นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักมีสดั ส่วนการลงทุนในหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย 21.10% หมวดเทคโนโลยี 20% หมวดอุตสาหกรรม
14.20% หมวดการเงิน 13.30% และหมวด Healthcare 8.80% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแนวโน้ มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที8ดตี ่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว ถึงแม้ ในปั จจุบนั จะมีความผันผวนและ
เจอกับแรงกดดันอย่างต่อเนื8อง ทังจากปั
,
ญหาภายในประเทศอย่างการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และนโยบาย Zero COVID-19
ที8ยังทําให้ ความต้ องการในจีนยังไม่สามารถกลับมาฟื ,นตัว ได้ ต่ อเนื8 อง นอกจากนี , ยังเจอแรงกดดันจากการเมืองระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที8กลับมาตึงเครี ยดอีกครัง, โดยยังต้ องจับตามองนโยบายเกี8ยวกับการค้ าและเทคโนโลยี
อาจออกมากดดันตลาด อย่างไรก็ดี ทางการจีนยังคงเดินหน้ าใช้ นโยบายการเงินที8ผ่อนคลายต่อเนื8องและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ออกมา โดยตลาดมองว่านโยบายกระตุ้นของจีนที8ออกมาต่อเนื8องจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจีน ขณะที8การผ่อนคลายนโยบายเกี8ยวกับ
COVID-19 จะเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับการฟื น, ตัวของตลาดหุ้นจีน
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที8ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง, นี , บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที8เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ไชน่าอิควิต้ ีเฮดจ์ปันผล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,156,948,974.30 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

887,570,416.58
2,885,411.05
2,162,928.04
20,613.25
254,220.12
394,973.70
893,288,562.74
42,815,742.26
1,364,842.04
1,401.25
804,955.56
3,973.16
23,536.32
45,014,450.59
848,274,112.15

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

1,354,807,618.34
(584,458,278.68)
77,924,772.49
848,274,112.15

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)

6.2612
135,480,761.8338
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ไชน่าอิควิต้ ีเฮดจ์ปันผล
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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35,992.30
2,716,766.84
2,752,759.14
4,332,485.23
167,522.74
866,497.09
35,287.52
5,401,792.58
(2,649,033.44)
(3,554,848.32)
(297,711,653.76)
(1,779,821.29)
812,592.95
(302,233,730.42)
(304,882,763.86)
(5,477.04)
(304,888,240.90)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิต้ ีเฮดจ์ปันผล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
ของมูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
เงินลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
2.91
บมจ.ธ.ทิสโก้
0.300000 เมื่อทวง
174.82
174.82
0.00
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.350000 เมื่อทวง
25,851,803.38 25,851,803.38
2.91
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.กรุ งเทพ
เมื่อทวง
756.84
756.84
0.00
จานวนเงิน 19.91 USD
หน่วยลงทุน
97.09
FSSA Greater China Growth Fund
FSTGCGI
1,131,096,239.26 861,717,681.54
97.09
จานวน 243,058.550000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 93.2657 USD
รวมเป็ นเงิน 22,669,025.90 USD
887,570,416.58
100.00
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565

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

% NAV

28,758,002.50

3.39

174.82

0.00

25,870,630.89
2,887,196.79
861,718,438.38

3.05
0.34
101.58

861,717,681.54

101.58

756.84
(40,652,814.22)

0.00
(4.79)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
835,705.78
FITCH-LONG
Rate AA
(30,071,396.22)
Rate AA(11,417,123.78)
อืนๆ
(1,549,514.51)
ลูกหนี
649,193.82
เจ้าหนี
(1,393,752.77)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(804,955.56)

(3.54)
(1.35)
(0.18)
0.08
(0.16)
(0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

100.00

848,274,112.15
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่ วงหน้ า ณ 31 ตุลาคม 2565
คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
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
ป้ องกันความเสี ยง

ประเภทสัญญา

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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287,509,742.20
47,468,552.00
194,741,269.50
45,379,566.00
48,291,780.00
310,513,500.00
204,631,488.00
67,945,314.00
46,214,724.40
42,186,300.00

(1.3459)
(0.0235)
(1.2984)
0.0306
(0.0333)
(0.8422)
(1.3224)
(0.0557)
(0.1259)
0.2244

16 ธ.ค. 2565 (11,417,123.78)
4 พ.ย. 2565
(199,307.46)
4 พ.ย. 2565 (11,014,359.09)
25 พ.ย. 2565
259,304.24
16 ธ.ค. 2565
(282,441.93)
13 ม.ค. 2566 (7,144,385.49)
25 พ.ย. 2565 (11,217,970.30)
13 ม.ค. 2566
(472,236.19)
4 พ.ย. 2565 (1,067,918.02)
4 พ.ย. 2565
1,903,623.80

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 งศรีเกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล
ตัง, แต่ วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

4,332.49

0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

167.52

0.0310

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

866.50

0.1605

-

-

35.29

0.0065

-

-

5,401.80

1.0005

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/ กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์
ไชน่าอิควิตี Wเฮดจ์ปันผลในอัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดย
เก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี Wเฮดจ์ปันผล ทังนี
W W การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี8ยนได้ ตามการเปลี8ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
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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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที$ 31 ตุลาคม 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KF-HCHINAD

-40.68%

-24.62%

-26.50%

-40.46%

-7.64%

-3.77%

N/A

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(27 เมษายน 2558)
-0.33%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-42.08%

-28.43%

-31.50%

-45.11%

-11.26%

-8.02%

N/A

-4.13%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

27.28%

25.63%

25.53%

25.31%

22.34%

20.93%

N/A

19.26%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

27.87%

24.99%

25.38%

25.90%

23.70%

22.12%

N/A

20.43%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Golden Dragon Index ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสี8ยงด้ าน
อัตราแลกเปลี8ยน เพื8อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที8คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสี8ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี8ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
** ผลตอบแทนที8มีอายุเกินหนึ8งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2565)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ไชน่าอิควิตีเฮดจ์ปันผล

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 0%
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(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 31/10/2022)
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