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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี + (KF-CHINA) 
ตั +งแตว่นัที5 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที5 31 ธนัวาคม 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชนา่อิควิตี + มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 340.82 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 9.7432 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ5มขึ +นร้อยละ 3.98 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที5เพิ5มขึ +นร้อยละ 2.13 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผา่นมา 

ในช่วงเวลา 1 ปีที5ผา่นมา ตั +งแตว่นัที5 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดชันี Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) 
ในสกลุเงินบาท ซึ5งเป็นตวัชี +วดั (benchmark) ของกองทนุฯ ได้ปรับตวัเพิ5มขึ +นร้อยละ 1.10 

โดย ณ สิ +นเดือนธันวาคม 2556 กองทุนหลกัฯ ยังคงเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินร้อยละ 60.61 กลุ่มพลงังานร้อยละ 20.22      
กลุม่สนิค้าผู้บริโภคร้อยละ 6.51 เป็นต้น  

โดยดชันีฯ ปรับตวัผนัผวนจากความกงัวลในการฟื+นตวัของเศรษฐกิจโลก ความกงัวลของตลาดเครดิตในประเทศจีน และความกงัวล
ภาวะเศรษฐกิจที5มีการเปลี5ยนแปลงจากการเติบโตอย่างรวดเร็วลงสูภ่าวะถดถอยโดยฉบัพลนั (Hard landing) ของระบบการเงินใน
ประเทศจีน ตลอดจนความคาดหวงัของตลาดตอ่อานิสงส์ทางเศรษฐกิจจากการประชมุ Third Plenum ในช่วงปลายปี 2556 

แนวโน้มการลงทนุ 
สําหรับมุมมองของเศรษฐกิจจีนบริษัทฯ มองว่ามีเหตุผลสนับสนุนการลงทุนในปัจจุบันอย่างน้อย 2 ประการคือ ประการที�หนึ�ง       
ผลพลอยได้จากนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่จากการประชุมใหญ่ในวาระที5สามที5เกิดขึ +นในเดือน
พฤศจิกายน 2556 ที5ผ่านมาซึ5งมีการปฎิรูปนโยบายสําคญัๆ เช่น นโยบายลกูคนเดียว นโยบายการปลอ่ยเสรีอตัราดอกเบี +ยเงินฝาก 
นโยบายการปฏิรูประบบทะเบียนบ้าน “ฮู่โข่ว” นโยบายการปฏิรูปที5ดินในชนบท และนโยบายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และ 
ประการที�สอง การปรับพอร์ตของนกัลงทนุจากความคาดหวงัของตลาดต่อการ re-rate ในตลาดหุ้นหุ้นจีนที5เราคาดว่ามีโอกาสที5จะ
เกิดขึ +นเรื5อยๆ ในปี 2557 แม้ว่า บริษัทฯ จะเล็งเห็นถึงความเสี5ยงจากกองทนุหลกั มีการลงทนุในหุ้นกลุม่ Financials อยู่สงูและอาจ
ได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ผลกําไรที5อาจลดลงได้จากนโยบายการปล่อยเสรีของอตัราเงินฝากที5จะเกิดขึ +นในระยะยาว 
อย่างไรก็ตามราคาตลาดในปัจจุบนัดเูหมือนจะได้สะท้อนประเด็นนี +ไปแล้วจาก valuation ของหุ้นกลุ่มธนาคารจีน ทั +งนี + บริษัทฯ 
ยงัคงคาดหวงัการปรับปรุง EPS Revision ในทิศทางบวกอยา่งตอ่เนื5องในช่วงปี 2556-2557 ตอ่ตราสารทนุใน sectors ตา่งๆ ของจีน 
และเล็งเห็นถึง upside potential ที5น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี และถือได้ว่าเป็นกองทนุที5น่าสนใจสําหรับนกัลงทนุที5ต้องการกระจายการ
ลงทนุไปยงัตราสารทนุในตา่งประเทศในช่วงปี 2557 อยา่งเหมาะสม 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�  

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2556  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ราคาทุนรวม 347,075,497.95 บาท

          และ 184,963,616.50 บาท ตามลาํดบั) 333,421,888.90 190,417,256.57

เงินฝากธนาคาร 5 4,015,293.28 3,024,956.32

ลูกหนี,

            จากการขายหน่วยลงทุน 0.00 1,885,074.21

            จากเงินปันผล 3,815,567.63 2,324,870.86

            จากดอกเบี,ย 330.40 348.10

รวมสินทรัพย์ 341,253,080.21 197,652,506.06

หนี�สิน

เจา้หนี,

            จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน 0.00 1,312,616.86

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 428,185.10 268,679.57

หนี, สินอื8น 8,253.09 4,437.26

รวมหนี, สิน 436,438.19 1,585,733.69

สินทรัพย์สุทธิ   340,816,642.02 196,066,772.37

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย  มูลค่าที8ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที8ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 349,797,571.07 209,231,318.04

            บญัชีปรับสมดุล (19,995,814.44) (14,957,460.80)

            กาํไรสะสม 3 11,014,885.39 1,792,915.13

สินทรัพย์สุทธิ 340,816,642.02 196,066,772.37

หน่วยลงทุนที8ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ,นปี (หน่วย) 34,979,757.1073 20,923,131.8035

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.7432 9.3708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี,

งบดุล 

ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2556
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หน่วยลงทุน

     Hang Seng H-Share Index ETF

          จาํนวน 723,400.0000 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 108.80000 ดอลลาร์ฮ่องกง

          รวมเป็นเงิน 78,705,920.00 ดอลลาร์ฮ่องกง HK2828013055 ไม่มีกาํหนดอายุ 333,421,888.90    100.00

รวมเงินลงทุน 333,421,888.90    100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หน่วยลงทุน

     Hang Seng H-Share Index ETF

          จาํนวน 423,600.0000 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 113.80000 ดอลลาร์ฮ่องกง

          รวมเป็นเงิน 48,205,680.00 ดอลลาร์ฮ่องกง HK2828013055 ไม่มีกาํหนดอายุ 190,417,256.57   100.00

รวมเงินลงทุน 190,417,256.57   100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทุน

รายไดเ้งินปันผล 7,773,390.87 3,961,880.31

รายไดด้อกเบี,ยรับ 36,274.81 17,088.35

รายไดอื้8น 1,319,031.45 571,125.90

รายได้ทั�งสิ�น 9,128,697.13 4,550,094.56

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,6 3,018,610.65 1,351,231.55

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4,6 503,101.89 225,205.19

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 4 167,700.51 75,068.39

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4 80,000.00 80,000.00

ค่าใชจ่้ายที8เกี8ยวเนื8องกบัการลงทุนใน

          หลกัทรัพยต่์างประเทศ 4 53,272.71 44,298.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 3,822,685.76 1,775,803.13

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,306,011.37 2,774,291.43

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ,นทั,งสิ,น 23,023,208.01 (8,158,358.99)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นทั,งสิ,น (19,107,249.12) 27,771,790.37

รวมรายการกาํไรสุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 3,915,958.89 19,613,431.38

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 9,221,970.26 22,387,722.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี,
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(หน่วย : บาท) 

2556 2555

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

       รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,306,011.37 2,774,291.43

       รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8เกิดขึ,นจากการลงทุน 23,023,208.01 (8,158,358.99)

       รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นจากการลงทุน (19,107,249.12) 27,771,790.37

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 9,221,970.26 22,387,722.81

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

       หน่วยลงทุนที8จาํหน่ายในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน  

              35,786,455.1635 หน่วย และจาํนวน 15,714,692.1026 หน่วย ตามลาํดบั 357,864,551.63 157,146,921.03

       หัก  หน่วยลงทุนที8รับซื,อคืนในระหวา่งปี 2556 และ 2555 จาํนวน   

              21,729,829.8597 หน่วย และจาํนวน จาํนวน 10,874,889.4549 หน่วย 

                       ตามลาํดบั (217,298,298.60) (108,748,894.55)

       หัก  การเปลี8ยนแปลงที8ลดลงของบญัชีปรับสมดุล (5,038,353.64) (8,379,745.80)

การเพิ#มขึ�นสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 135,527,899.39 40,018,280.68

การเพิ#มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 144,749,869.65 62,406,003.49

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 196,066,772.37 133,660,768.88

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 340,816,642.02 196,066,772.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี,

12



(หน่วย : บาท) 

2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ8มขึ,นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 9,221,970.26 22,387,722.81

        ปรับกระทบการเพิ8มขึ,นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ให้เป็นเงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื,อเงินลงทุน (250,518,659.47) (83,262,692.63)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 111,356,119.07 43,701,592.55

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี,จากการขายหน่วยลงทุน 1,885,074.21 (1,843,074.21)

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี,จากเงินปันผล (1,416,829.81) (1,146,390.11)

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี,จากดอกเบี,ย 17.70 (125.06)

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในเจา้หนี, จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน (1,312,616.86) 1,083,518.36

การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี, สินอื8น 163,321.36 65,248.56

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8เกิดขึ,นจากการลงทุน (23,023,208.01) 8,158,358.99

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที8ยงัไม่เกิดขึ,นจากการลงทุน 19,107,249.12 (27,771,790.37)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (134,537,562.43) (38,627,631.11)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 331,558,789.70 134,228,474.63

การรับซื,อคืนหน่วยลงทุน (196,030,890.31) (94,210,193.95)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน 135,527,899.39 40,018,280.68

เงินสดเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 990,336.96 1,390,649.57

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 3,024,956.32 1,634,306.75

ณ  วนัสิ�นปี 4,015,293.28 3,024,956.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ8งของงบการเงินนี,

สาํหรับปี สิ,นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม 2556

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี,
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(หน่วย:บาท) 

2556 2555 2554 2553

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 9.3708 8.3105 9.9212 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 0.0742 0.1465 0.1383 0.0614

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน 0.3214 (0.4307) 0.2490 (0.2822)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน (0.2668) 1.4660 (1.9513) 0.2984

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น 0.1288 1.1818 (1.5640) 0.0776

บวก(หกั) การเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.2436 (0.1215) (0.0467) (0.1564)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 9.7432 9.3708 8.3105 9.9212

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 2.95 16.00 (17.81) 1.41

อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 340,816,642.02 196,066,772.37 133,660,768.88 114,196,193.58

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 1.22 1.27 1.32 1.25

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 2.92 3.25 2.90 2.37

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)ที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน

     ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 1.25 14.02 (19.39) 0.29

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนกัของการซื2อขายเงินลงทุน 

     ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 115.83 90.72 201.19 278.18

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (บาท) 312,424,943.25 139,944,598.81 122,903,058.53 91,954,734.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี2

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/ 31 ธนัวาคม 2556
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2556 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี! 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�  ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที%ลงทุนในต่างประเทศและเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุนที%ลงทุนในหรือมีไวซึ้% งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับ

ซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น

กองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพท์ ("ก.ล.ต.") เมื%อวนัที%  29 

มกราคม 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํ

ขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที%กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 106 เรื%อง การบญัชีสําหรับกิจการที%

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที%มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการ

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื%อ Hang  

Seng H-Share Index ETF ซึ% งจดัตั�งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศฮ่องกงและไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยป์ระเทศฮ่องกง จดัตั�งและจดัการโดย  Hang Seng Investment Management Limited 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF เพียงกองทุนเดียว

โดยเฉลี%ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วน

ที%สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

เงินลงทุนส่วนที%เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ อาจนําไป

ลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหนี� ในประเทศที%มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อการสาํรอง

เงินไวส้าํหรับการดาํเนินงานรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล   

15



 

 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดเ้งินปันผล รับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที%ประกาศจ่ายและมีสิทธิที%จะไดรั้บ 
รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัที%จาํหน่ายเงิน

ลงทุน 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที%กองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน  ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย  รายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที%กองทุน
จ่ายเพื%อใหไ้ดม้าซึ% งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที%ตราไวซึ้% งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก
ธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ  ที%มีตลาดซื�อขายคล่องรอบรับ แสดงตามมูลค่า
ยุติธรรมโดยใชร้าคาซื�อขายครั� งล่าสุดของวนัที%วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที%จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี%ยถ่วงนํ�าหนกั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที%ยงัไม่เกิดขึ�น
ในงบกาํไรขาดทุน   

2.5 รายการที'เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที%เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี%ยน ณ วนัที%เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที%เป็นตวัเงินที%เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
อยู่ ณ วนัที%ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยน ณ วนัที%ในงบดุล โดยใชร้าคาที%
ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี%ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

2.6 เครื'องมือทางการเงิน 

กองทุนไดใ้ชเ้ครื%องมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ% งไดแ้ก่การทาํ
สัญญา Spot  

สัญญา Spot ณ วนัที%เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยนตามสัญญา 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ%งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุน ซึ% งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย
ของกาํไรสะสมที%ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที%เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ%งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที%แสดงไวใ้นงบการเงินและการ

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ% งผลที%เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที%

ประมาณไว ้ 

3. กาํไรสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 5,739,062.98 2,964,771.55 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที%เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม (9,399,787.92) (1,241,428.93) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที%ยงัไม่เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 5,453,640.07 (22,318,150.30) 

กาํไร(ขาดทุน)สะสมตน้ปี 1,792,915.13 (20,594,807.68) 

การเพิ%มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 9,221,970.26 22,387,722.81 

กาํไรสะสมสิ�นปี 11,014,885.39 1,792,915.13 

4. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

มีรายละเอียด ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.9000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้

ทุกวนัที%มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ   โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการ

คาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใช้จ่ายอื%น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายที% เกี%ยวเนื%องกับการลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างประเทศ เป็นตน้ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที%จ่ายจริง 
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5. ข้อมูลอื'นที'เกี'ยวข้อง 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2556 2555 2556 2555 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 0.5000 0.6250 4,015,293.28 3,024,956.32 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที%สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ% งมีผูถื้อ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื%นที%บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที%สําคญัดงักล่าวสําหรับปี สิ�นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี

ดงัต่อไปนี�    

   (หน่วย : บาท) 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,018,610.65 1,351,231.55 ตามเกณฑที์%ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 503,101.89 225,205.19 ตามเกณฑที์%ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที%มีสาระสาํคญักบักิจการที%เกี%ยวขอ้งกนัดงันี�  

 (หน่วย : บาท)  

 2556 2555  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 284,878.68 154,374.25  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 47,479.80 25,729.02  
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7. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�  ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื%อ Hang 

Seng H-Share Index ETF ซึ%งเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทตราสารแห่งทุน และรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 

ขอ้มลูของกองทุนหลกัที%สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื%อกองทุน  Hang Seng H-Share Index ETF 

วนัที%จดัตั�งกองทุน 10  ธนัวาคม  2546 

อายโุครงการ  ไม่กาํหนด 

จดทะเบียน  ประเทศฮ่องกง 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที%จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ฮ่องกง 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที%ดาํเนินกิจการอยู่ในประเทศจีน ซึ% งเป็นหุน้จด

ทะเบียนอยู่ในประเทศฮ่องกง เพื%อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหัก

ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายในการจดัการทั�งหมดของกองทุนใหใ้กลเ้คียงกบั Hang 

Seng China Enterprise Index หรือดชันี HSCEI 

การจ่ายเงินปันผล 2 ครั� งต่อปี (ถา้มี) 

สกลุเงิน  ดอลลาร์ฮ่องกง 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั Hang Seng Investment Management Limited 

8. ข้อมูลเกี'ยวกบัการซื!อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็น

จาํนวน 361.87 ลา้นบาท และ 126.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราร้อยละ 115.83 และ 90.72 ตามลาํดบั 

ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี%ยระหวา่งปี 

9. การเปิดเผยข้อมูลาํหรับเครื'องมอืทางการเงนิ 

9.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื%องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ% งแสดงตาม

มูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื�อขายครั� งล่าสุดของวนัที%วดัค่าเงินลงทุน ดงันั�นบริษทัจดัการเชื%อว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุนฯจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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9.2 ความเสี'ยงทางด้านการกระจายการลงทุน 

เนื%องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Hang Seng H-Share Index ETF   

จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี%ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

9.3 ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี!ย 

กองทุนมีความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี� ยที%สําคญัอนัเกี%ยวเนื%องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร      

อย่างไรก็ตามเนื%องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ%า และส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยที%ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�น   

ดงันั�นความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ%า 

9.4 ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

ความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน คือ ความเสี%ยงที%เกิดขึ�นเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ เนื%องจากกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเพื%อ

ป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยนโดย ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีบญัชีที%เป็น

เงินตราต่างประเทศที%ไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยน ดงันี�  
 (หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง) 

รายการ 2556 2555 
เงินลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 78,705,920.00 48,205,680.00
ลกูหนี�จากเงินปันผล 900,684.00 588,560.00

ณ วนัที%  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที% เป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยนที%ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากบั 

4.2363 บาท และ 3.9501 บาท ตามลาํดบั  

9.5 ความเสี'ยงของตลาด 

ความเสี% ยงนี� เกิดขึ� นจากมูลค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมต่างประเทศที%

กองทุนลงทุนจะเปลี%ยนแปลงเพิ%มขึ�นหรือลดลงจากการเปลี%ยนแปลงของราคาหุน้ที%อาจจะเพิ%มสูงขึ�น

หรือลดตํ%าลง โดยอาจขึ�นอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี� ยความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทาง

เศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทัผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซื�อขายหุน้หรือตราสารหนี�  เป็นตน้ ซึ% ง

จะส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนเนื%องจากมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนจะมีการเปลี%ยนแปลงตาม

ราคาหุน้ที%ลงทุน 
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9.6 ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ 

ความเสี%ยงนี� เกิดขึ�นจากจากการที%กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยที์%ลงทุนไดใ้นราคาที%

เหมาะสม และภายในระยะเวลาอนัสมควร อย่างไรก็ตาม การที%กองทุน Hang Seng H-Share Index 

ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟซึ% งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์สามารถซื�อขายไดทุ้กวนัทาํการของ

ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศที%กองทุนหลกัจดทะเบียน โดยมีผูดู้แลหลกัทรัพย ์(Market Maker) คอย

ควบคุมดูแลในเรื% องสภาพคล่องของการซื� อขาย จึงทาํให้ช่วยลดความเสี% ยงด้านสภาพคล่องของ

หลกัทรัพยที์%กองทุนลงทุนได ้

10. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื%อวนัที% 20 กุมภาพนัธ์ 

2557 

21



กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,015,623.68 1.17

     เงินฝากธนาคาร 4,015,623.68 1.17
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 333,421,888.90 97.83

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 333,421,888.90 97.83
อื5นๆ 3,379,129.44 1.00

     ลูกหนี- 3,815,567.63 1.11
     เจา้หนี- (8,253.09) (0.00)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (428,185.10) (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  340,816,642.02 100.00
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,018.61 0.90

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 167.70 0.05

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 503.10 0.15

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.02

ค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวเนื8องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

(Foreign Investment Expense)

53.27 0.02

ค่าที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -
ค่าใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 3,822.68 1.14

หมายเหตุ

1/ ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ8ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื8นใด ตามที8ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สนิ ในที8นี T หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิทั Tงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Tสนิทั Tงหมด

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

    นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

ตั *งแตั *งแต่วันที�  1  มกราคม  2556   ถงึวันที�  31  ธันวาคม  2556

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูค่า

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ต่อปี) 1/
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี� / Krungsri China Equity Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2556

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)
( ดอลลาร์ฮ่องกง )

131,951.07DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd./ DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd 100.00

131,951.07รวม / Total 100.00
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 27 ธันวาคม 2556 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(29 มกราคม 2553) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 8.9014 7.9735 9.3717 9.9216 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี ) +9.47% +22.21% +3.98% -1.78% -2.56% 
ตวัชี )วดั (Benchmark):ดชันี Hang 
Seng China Enterprise (บาท) 

+10.41% +23.07% +2.13% -5.91% -7.50% 

 
 

หมายเหต ุ: เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ) ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มกีารทาํธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควตีิ�  ไม่มี 
 

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�อผู้จดัการกองทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวพิธุ   เอื�ออานนัท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ ์
5. นายสาธิต  บวัชู 
6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 
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