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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี + (KF-CHINA)
+ วนั ที5 1 มกราคม 2556 ถึงวันที5 31 ธันวาคม 2556 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี +
ตังแต่
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไชน่าอิควิตี + มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที5 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 340.82 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.7432 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 12 เดือน เพิ5มขึ +นร้ อยละ 3.98 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงาน ที5เพิ5มขึ +นร้ อยละ 2.13
ภาวะการลงทุนในช่วงที5ผา่ นมา
ในช่วงเวลา 1 ปี ที5ผา่ นมา ตังแต่
+ วนั ที5 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI)
ในสกุลเงินบาท ซึง5 เป็ นตัวชี +วัด (benchmark) ของกองทุนฯ ได้ ปรับตัวเพิ5มขึ +นร้ อยละ 1.10
โดย ณ สิ +นเดือนธันวาคม 2556 กองทุนหลักฯ ยังคงเน้ นลงทุนในกลุ่มธุรกิ จการเงิ นร้ อยละ 60.61 กลุ่มพลังงานร้ อยละ 20.22
กลุม่ สินค้ าผู้บริ โภคร้ อยละ 6.51 เป็ นต้ น
โดยดัชนีฯ ปรับตัวผันผวนจากความกังวลในการฟื น+ ตัวของเศรษฐกิจโลก ความกังวลของตลาดเครดิตในประเทศจีน และความกังวล
ภาวะเศรษฐกิจที5มีการเปลีย5 นแปลงจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วลงสูภ่ าวะถดถอยโดยฉับพลัน (Hard landing) ของระบบการเงินใน
ประเทศจีน ตลอดจนความคาดหวังของตลาดต่ออานิสงส์ทางเศรษฐกิจจากการประชุม Third Plenum ในช่วงปลายปี 2556
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรั บมุมมองของเศรษฐกิจจี นบริ ษัทฯ มองว่ามีเหตุผลสนับสนุนการลงทุนในปั จจุบันอย่างน้ อย 2 ประการคือ ประการที หนึ ง
ผลพลอยได้ จ ากนโยบายการปฏิ รู ป ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมขนานใหญ่ จ ากการประชุม ใหญ่ ใ นวาระที5 ส ามที5 เ กิ ด ขึน+ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2556 ที5ผ่านมาซึ5งมีการปฎิรูปนโยบายสําคัญๆ เช่น นโยบายลูกคนเดียว นโยบายการปล่อยเสรี อตั ราดอกเบี +ยเงินฝาก
นโยบายการปฏิรูประบบทะเบียนบ้ าน “ฮู่โข่ว” นโยบายการปฏิรูปที5ดินในชนบท และนโยบายการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น และ
ประการทีสอง การปรับพอร์ ตของนักลงทุนจากความคาดหวังของตลาดต่อการ re-rate ในตลาดหุ้นหุ้นจีนที5เราคาดว่ามีโอกาสที5จะ
เกิดขึ +นเรื5 อยๆ ในปี 2557 แม้ ว่า บริ ษัทฯ จะเล็งเห็นถึงความเสี5ยงจากกองทุนหลัก มีการลงทุนในหุ้นกลุม่ Financials อยู่สงู และอาจ
ได้ รับผลกระทบจากการคาดการณ์ ผลกํ าไรที5อาจลดลงได้ จากนโยบายการปล่อยเสรี ของอัตราเงินฝากที5จะเกิ ดขึน+ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามราคาตลาดในปั จจุบนั ดูเหมือนจะได้ สะท้ อนประเด็นนี +ไปแล้ วจาก valuation ของหุ้นกลุ่มธนาคารจีน ทังนี
+ + บริ ษัทฯ
ยังคงคาดหวังการปรับปรุง EPS Revision ในทิศทางบวกอย่างต่อเนื5องในช่วงปี 2556-2557 ต่อตราสารทุนใน sectors ต่างๆ ของจีน
และเล็งเห็นถึง upside potential ที5น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี และถือได้ ว่าเป็ นกองทุนที5น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที5ต้องการกระจายการ
ลงทุนไปยังตราสารทุนในต่างประเทศในช่วงปี 2557 อย่างเหมาะสม
บริ ษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที5ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทังนี
+ + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที5เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นสําคัญ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2556
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต, ี
งบดุล
ณ วันที8 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนรวม 347,075,497.95 บาท
และ 184,963,616.50 บาท ตามลําดับ)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี,
จากการขายหน่วยลงทุน
จากเงินปั นผล
จากดอกเบี,ย
รวมสิ นทรัพย์

2556

(หน่วย : บาท)
2555

333,421,888.90
4,015,293.28

190,417,256.57
3,024,956.32

0.00
3,815,567.63
330.40
341,253,080.21

1,885,074.21
2,324,870.86
348.10
197,652,506.06

จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี, สินอื8น
รวมหนี, สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

0.00
428,185.10
8,253.09
436,438.19
340,816,642.02

1,312,616.86
268,679.57
4,437.26
1,585,733.69
196,066,772.37

สิ นทรัพย์ สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที8ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที8ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสม
สิ นทรัพย์ สุทธิ

349,797,571.07
(19,995,814.44)
11,014,885.39
340,816,642.02

209,231,318.04
(14,957,460.80)
1,792,915.13
196,066,772.37

34,979,757.1073
9.7432

20,923,131.8035
9.3708

5

หนีสิ น
เจ้าหนี,

หน่วยลงทุนที8ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ, นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี,

8
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุน/

หมายเลข/รุ่ น

ผูอ้ อกตราสาร

ตราสาร

วันครบอายุ

มูลค่า

ร้อยละของ

ยุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
หน่ วยลงทุน
Hang Seng H-Share Index ETF
จํานวน 723,400.0000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 108.80000 ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมเป็ นเงิน 78,705,920.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมเงินลงทุน

HK2828013055

ไม่มีกาํ หนดอายุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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333,421,888.90

100.00

333,421,888.90

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุน/

หมายเลข/รุ่ น

ผูอ้ อกตราสาร

ตราสาร

วันครบอายุ

มูลค่า

ร้อยละของ

ยุติธรรม

มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
หน่ วยลงทุน
Hang Seng H-Share Index ETF
จํานวน 423,600.0000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 113.80000 ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมเป็ นเงิน 48,205,680.00 ดอลลาร์ฮ่องกง
รวมเงินลงทุน

ไม่มีกาํ หนดอายุ

HK2828013055

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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190,417,256.57

100.00

190,417,256.57

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต, ี
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2556

2555

รายได้ จากการลงทุน
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี,ยรับ
รายได้อื8น
รายได้ ทงสิ
ั น

7,773,390.87

3,961,880.31

36,274.81

17,088.35

1,319,031.45

571,125.90

9,128,697.13

4,550,094.56

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

4,6

3,018,610.65

1,351,231.55

ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

4,6

503,101.89

225,205.19

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์

4

167,700.51

75,068.39

ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ

4

80,000.00

80,000.00

4

53,272.71

44,298.00

ค่ าใช้ จ่ายทังสิ น

3,822,685.76

1,775,803.13

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

5,306,011.37

2,774,291.43

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8เกิดขึ,นทั,งสิ, น

23,023,208.01

(8,158,358.99)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ,นทั,งสิ, น

(19,107,249.12)

27,771,790.37

รวมรายการกําไรสุ ทธิทเี# กิดขึนและยังไม่ เกิดขึน

3,915,958.89

19,613,431.38

9,221,970.26

22,387,722.81

ค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวเนื8 องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากการลงทุน

การเพิม# ขึนในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี,
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต, ี
งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)
2556

2555

การเพิม# ขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่ างปี
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

5,306,011.37

2,774,291.43

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8เกิดขึ,นจากการลงทุน

23,023,208.01

(8,158,358.99)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ,นจากการลงทุน

(19,107,249.12)

27,771,790.37

9,221,970.26

22,387,722.81

357,864,551.63

157,146,921.03

(217,298,298.60)

(108,748,894.55)

(5,038,353.64)

(8,379,745.80)

การเพิม# ขึนสุ ทธิของทุนทีไ# ด้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน

135,527,899.39

40,018,280.68

การเพิม# ขึนของสิ นทรัพย์ สุทธิในระหว่ างปี

144,749,869.65

62,406,003.49

สิ นทรัพย์ สุทธิต้นปี

196,066,772.37

133,660,768.88

สิ นทรัพย์ สุทธิสินปี

340,816,642.02

196,066,772.37

การเพิม# ขึนในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงาน
การเพิม# ขึน(ลดลง)ของทุนทีไ# ด้ รับจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนที8จาํ หน่ายในระหว่างปี 2556 และ 2555 จํานวน
35,786,455.1635 หน่วย และจํานวน 15,714,692.1026 หน่วย ตามลําดับ
หัก หน่วยลงทุนที8รับซื,อคืนในระหว่างปี 2556 และ 2555 จํานวน
21,729,829.8597 หน่วย และจํานวน จํานวน 10,874,889.4549 หน่วย
ตามลําดับ
หัก การเปลี8ยนแปลงที8ลดลงของบัญชีปรับสมดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี,
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต, ี
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ8มขึ,นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงาน

9,221,970.26

22,387,722.81

การซื,อเงินลงทุน

(250,518,659.47)

(83,262,692.63)

การจําหน่ายเงินลงทุน

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, จากเงินปั นผล

(1,416,829.81)

(1,146,390.11)

17.70

(125.06)

(1,312,616.86)

1,083,518.36

163,321.36

65,248.56

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิที8เกิดขึ,นจากการลงทุน

(23,023,208.01)

8,158,358.99

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิที8ยงั ไม่เกิดขึ,นจากการลงทุน

19,107,249.12

(27,771,790.37)

(134,537,562.43)

(38,627,631.11)

การขายหน่วยลงทุน

331,558,789.70

134,228,474.63

การรับซื,อคืนหน่วยลงทุน

(196,030,890.31)

(94,210,193.95)

135,527,899.39

40,018,280.68

990,336.96

1,390,649.57

ณ วันต้ นปี

3,024,956.32

1,634,306.75

ณ วันสิ นปี

4,015,293.28

3,024,956.32

ปรับกระทบการเพิ8มขึ,นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นเงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

การ(เพิ8มขึ,น)ลดลงในลูกหนี, จากดอกเบี,ย
การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในเจ้าหนี, จากการรับซื,อคืนหน่วยลงทุน
การเพิ8มขึ,น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี, สินอื8น

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิม# ขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสด :

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ8 งของงบการเงินนี,
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต2 ี
ข้อมูลและอัตราส่ วนทางการเงินที/สาํ คัญ
สําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:บาท)
2556

2555

2554

2553

ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตน้ ปี

9.3708

8.3105

9.9212

10.0000

รายได้สุทธิ จากการลงทุน

0.0742

0.1465

0.1383

0.0614

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที/เกิดขึ2นจากการลงทุน

0.3214

(0.4307)

0.2490

(0.2822)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที/ยงั ไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน

(0.2668)

1.4660

(1.9513)

0.2984

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2 น

0.1288

1.1818

(1.5640)

0.0776

บวก(หัก) การเปลี/ยนแปลงของบัญชี ปรับสมดุล

0.2436

(0.1215)

(0.0467)

(0.1564)

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ สิ2นปี

9.7432

9.3708

8.3105

9.9212

2.95

16.00

(17.81)

1.41

340,816,642.02

196,066,772.37

133,660,768.88

114,196,193.58

อัตราส่ วนของค่าใช้จ่ายทั2งสิ2 นต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)

1.22

1.27

1.32

1.25

อัตราส่ วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)

2.92

3.25

2.90

2.37

1.25

14.02

(19.39)

0.29

115.83

90.72

201.19

278.18

312,424,943.25

139,944,598.81

122,903,058.53

91,954,734.54

รายได้จากกิจกรรมลงทุน

อัตราส่ วนของการเพิมขึน(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิต่อมูลค่ า
สิ นทรัพย์ สุทธิถัวเฉลียระหว่ างปี (%)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสํ าคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ สิ2นปี (บาท)

อัตราส่ วนของกําไร(ขาดทุน)ที/เกิดขึ2นและยังไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)
อัตราส่ วนของจํานวนถัวเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนักของการซื2อขายเงินลงทุน
ระหว่างปี ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี/ยระหว่างปี (%)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี/ยระหว่างปี (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/ งของงบการเงินนี2
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2556
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี!
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี ("กองทุน") เป็ นกองทุนรวมที%ลงทุนในต่างประเทศและเป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุนที%ลงทุนในหรื อมีไว้ซ% ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับ
ซื อคื นหน่ วยลงทุ นโดยไม่ กาํ หนดระยะเวลาสิ นสุ ด ของกองทุ น กองทุ นได้จดทะเบี ยนกองทรั พ ย์สิ นเป็ น
กองทุ นรวมกับสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ท์ ("ก.ล.ต.") เมื% อวันที% 29
มกราคม 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด ("บริ ษทั จัดการ") เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียน
หน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
2. นโยบายการบัญชีที'สําคัญ
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทํา
ขึนตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบที% กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที% 106 เรื% อง การบัญชี สําหรับกิ จการที%
ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
2.1

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที%มีเป้ าหมายให้ผลตอบแทนในการ
ถือครองหน่ วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื% อ Hang
Seng H-Share Index ETF ซึ% งจัดตังขึนภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกงและได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศฮ่องกง จัดตังและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF เพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนหรื อตามอัตราส่ วน
ที%สาํ นักงานคณะกรรมการก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
เงิ นลงทุ นส่ วนที% เ หลื อจากการลงทุ นในหลักทรั พย์หรื อทรั พย์สินในต่ างประเทศ อาจนําไป
ลงทุนในเงินฝากและหรื อตราสารหนี ในประเทศที%มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื%อการสํารอง
เงินไว้สาํ หรับการดําเนินงานรอการลงทุนหรื อรักษาสภาพคล่องของกองทุน

2.2

การแบ่ งปันส่ วนทุน
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
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2.3

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้เงินปันผล รับรู ้เป็ นรายได้นบั แต่วนั ที%ประกาศจ่ายและมีสิทธิ ที%จะได้รับ
รายได้ดอกเบีย รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
กํา ไรขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที%จาํ หน่ายเงิน
ลงทุน

2.4

การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที%กองทุนมีสิทธิ ในเงิน
ลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วย รายจ่ายซื อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทังสิ นที%กองทุน
จ่ายเพื%อให้ได้มาซึ% งเงินลงทุนนัน
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที%ตราไว้ซ% ึ งเป็ นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก
ธนาคาร
เงิน ลงทุน ในหน่วยลงทุน ในต่า งประเทศ ที %มีต ลาดซื อขายคล่องรอบรับ แสดงตามมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้ราคาซื อขายครังล่าสุ ดของวันที%วดั ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที%จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี%ยถ่วงนําหนัก
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน ถือเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที%ยงั ไม่เกิดขึ น
ในงบกําไรขาดทุน

2.5

รายการที'เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กองทุน ได้บ นั ทึก รายการที %เ ป็ น เงิน ตราต่า งประเทศแปลงค่า เป็ น เงิน บาทโดยใช้อ ตั รา
แลกเปลี%ยน ณ วันที%เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี สิ นที%เป็ นตัวเงินที%เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
อยู่ ณ วันที%ในงบดุลแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี%ยน ณ วันที%ในงบดุล โดยใช้ราคาที%
ประกาศโดย Bloomberg เป็ น เกณฑ์ใ นการคํา นวณกํา ไรขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี %ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

2.6

เครื' องมือทางการเงิน
กองทุนได้ใช้เครื% องมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ% งได้แก่การทํา
สัญญา Spot
สัญญา Spot ณ วันที%เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี%ยนตามสัญญา

2.7

บัญชีปรั บสมดุล
ส่ วนหนึ% งของราคาขายหรื อราคารับซื อคืนของหน่วยลงทุน ซึ% งเทียบเท่ากับจํานวนต่อหน่วย
ของกําไรสะสมที%ยงั ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที%เกิดรายการ ถูกบันทึกใน "บัญชี ปรับสมดุล"
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2.8

ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงิ นเป็ นไปตามหลักการบัญชี ที%รับรองทัว% ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การและตังข้อสมมติฐานบางประการซึ% งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที%แสดงไว้ในงบการเงินและการ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นซึ% งผลที% เกิ ดขึ นจริ งภายหลังอาจแตกต่ างไปจากจํานวนเงิ นที%
ประมาณไว้

3. กําไรสะสม
(หน่วย : บาท)
2556

2555

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ สะสม

5,739,062.98

2,964,771.55

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที%เกิดขึนจากการลงทุนสะสม

(9,399,787.92)

(1,241,428.93)

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที%ยงั ไม่เกิดขึนจากการลงทุนสะสม

5,453,640.07

(22,318,150.30)

กําไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

1,792,915.13

(20,594,807.68)

การเพิ%มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิ จากการดําเนินงานในระหว่างปี

9,221,970.26

22,387,722.81

11,014,885.39

1,792,915.13

กําไรสะสมสิ นปี
4. ค่ าใช้ จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
มีรายละเอียด ดังนี
ค่าใช้จ่าย

อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.9000 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

0.1500 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

0.0500 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะเรี ยกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้น
ทุกวันที% มีการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยใช้มูลค่ าสิ นทรั พย์สุทธิ ในแต่ละวันคํานวณเป็ นฐานในการ
คํานวณค่าธรรมเนียม
ค่ า ใช้จ่ า ยอื% น ๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มวิ ช าชี พ และค่ า ใช้จ่า ยที% เ กี% ย วเนื% องกับการลงทุ นในหลักทรั พ ย์
ต่างประเทศ เป็ นต้น จะตัดจ่ายจากกองทุนตามที%จ่ายจริ ง
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5. ข้ อมูลอืน' ที'เกีย' วข้ อง
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กบั ธนาคารต่าง ๆ ดังนี
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย (%)
2556

2555

0.5000

0.6250

เงินต้น (บาท)
2556

2555

4,015,293.28

3,024,956.32

6. รายการธุรกิจกับกิจการที'เกีย' วข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุ รกิ จระหว่างกันที% สาํ คัญกับบริ ษทั จัดการและสถาบันการเงินซึ% งมีผถู ้ ือ
หุ น้ และ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการ และมีรายการธุ รกิจกับบริ ษทั จัดการและกองทุนอื%นที%บริ หาร
โดยบริ ษทั จัดการเดี ยวกัน รายการที% สําคัญดังกล่าวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
ดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
2556

2555

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3,018,610.65 1,351,231.55 ตามเกณฑ์ที%ระบุไว้ใน
หนังสื อชีชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

503,101.89

225,205.19 ตามเกณฑ์ที%ระบุไว้ใน
หนังสื อชีชวน

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที%มีสาระสําคัญกับกิจการที%เกี%ยวข้องกันดังนี
(หน่วย : บาท)
2556

2555

284,878.68

154,374.25

47,479.80

25,729.02

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนค้างจ่าย
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7. ข้ อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)
กองทุ นเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าอิควิตี ได้เลื อกลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมต่ างประเทศ ชื% อ Hang
Seng H-Share Index ETF ซึ% งเป็ นกองทุนต่างประเทศประเภทตราสารแห่งทุน และรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ข้อมูลของกองทุนหลักที%สาํ คัญมีดงั ต่อไปนี
ชื%อกองทุน

Hang Seng H-Share Index ETF

วันที%จดั ตังกองทุน

10 ธันวาคม 2546

อายุโครงการ

ไม่กาํ หนด

จดทะเบียน

ประเทศฮ่องกง

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที%ดาํ เนิ นกิจการอยู่ในประเทศจีน ซึ% งเป็ นหุ น้ จด
ทะเบี ย นอยู่ใ นประเทศฮ่ อ งกง เพื% อสร้ า งผลตอบแทนของกองทุ น หลัง หัก
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการจัดการทังหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ Hang
Seng China Enterprise Index หรื อดัชนี HSCEI

การจ่ายเงินปันผล

2 ครังต่อปี (ถ้ามี)

สกุลเงิน

ดอลลาร์ฮ่องกง

ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก Hang Seng Investment Management Limited
8. ข้ อมูลเกีย' วกับการซื!อขายเงินลงทุน
ในระหว่างปี กองทุนได้ซือขายเงิ นลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงิ นลงทุนในเงิ นฝากธนาคารเป็ น
จํานวน 361.87 ล้านบาท และ 126.96 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 115.83 และ 90.72 ตามลําดับ
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี%ยระหว่างปี
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลาํ หรับเครื'องมือทางการเงิน
9.1

มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื% องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุนซึ% งแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาซื อขายครั งล่าสุ ดของวันที% วดั ค่าเงิ นลงทุน ดังนันบริ ษทั จัดการเชื% อว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินของกองทุนฯจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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9.2

ความเสี' ยงทางด้ านการกระจายการลงทุน
เนื% องจากกองทุนนี เน้นการลงทุนส่ วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Hang Seng H-Share Index ETF
จึงทําให้กองทุนมีความเสี% ยงทางด้านการกระจุกตัวของการลงทุน

9.3

ความเสี' ยงจากอัตราดอกเบีย!
กองทุนมี ความเสี% ยงจากอัตราดอกเบี ยที% สําคัญอันเกี% ยวเนื% องกับเงิ นลงทุนในเงิ นฝากธนาคาร
อย่างไรก็ตามเนื% องจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดับตํ%า และส่ วนใหญ่ของ
จํานวนดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ยที% ปรับขึ นลงตามอัตราตลาดหรื อมีระยะเวลาครบกําหนดในระยะสัน
ดังนันความเสี% ยงจากอัตราดอกเบียของกองทุนจึงอยูใ่ นระดับตํ%า

9.4

ความเสี' ยงจากอัตราแลกเปลีย' น
ความเสี% ยงจากอัตราแลกเปลี%ยน คื อ ความเสี% ยงที% เกิ ดขึ นเนื% องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี% ยนเงิ นตราต่ างประเทศ เนื% องจากกองทุ นอาจพิ จารณาลงทุ นในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื% อ
ป้ องกันความเสี% ยงด้านอัตราแลกเปลี%ยนโดย ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีบญั ชี ที%เป็ น
เงินตราต่างประเทศที%ไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี% ยงด้านอัตราแลกเปลี%ยน ดังนี
(หน่วย : ดอลลาร์ฮ่องกง)
รายการ
2556
2555
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
78,705,920.00
48,205,680.00
900,684.00
588,560.00
ลูกหนีจากเงินปันผล
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุ นได้แ ปลงค่ า รายการที% เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ
ดังกล่าวข้างต้นโดยใช้อตั ราแลกเปลี%ยนที% ประกาศจาก Bloomberg ในอัตรา 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง เท่ากับ
4.2363 บาท และ 3.9501 บาท ตามลําดับ

9.5

ความเสี' ยงของตลาด
ความเสี% ย งนี เกิ ด ขึ นจากมูลค่ า ของหลักทรั พ ย์หรื อทรั พ ย์สิ น ของกองทุ นรวมต่ า งประเทศที%
กองทุนลงทุนจะเปลี%ยนแปลงเพิ%มขึ นหรื อลดลงจากการเปลี%ยนแปลงของราคาหุ น้ ที% อาจจะเพิ%มสู งขึ น
หรื อลดตํ%าลง โดยอาจขึนอยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบี ยความผันผวนของค่าเงิ น ปั จจัยพืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริ มาณการซื อขายหุ น้ หรื อตราสารหนี เป็ นต้น ซึ% ง
จะส่ งผลกระทบต่ อราคาของกองทุ นเนื% องจากมูลค่าทรั พย์สินของกองทุนจะมีการเปลี%ยนแปลงตาม
ราคาหุน้ ที%ลงทุน

20

9.6

ความเสี' ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์
ความเสี% ยงนี เกิ ดขึ นจากจากการที% กองทุ นไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรั พย์ที%ลงทุนได้ในราคาที%
เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม การที% กองทุน Hang Seng H-Share Index
ETF เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟซึ% งจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื อขายได้ทุกวันทําการของ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที%กองทุนหลักจดทะเบียน โดยมีผดู ้ ูแลหลักทรัพย์ (Market Maker) คอย
ควบคุ มดู แ ลในเรื% องสภาพคล่ อ งของการซื อขาย จึ งทํา ให้ช่ วยลดความเสี% ย งด้า นสภาพคล่ องของ
หลักทรัพย์ที%กองทุนลงทุนได้

10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั จัดการ เมื%อวันที% 20 กุมภาพันธ์
2557
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าตามราคาตลาด % NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อืน5 ๆ
ลูกหนีเจ้าหนีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,015,623.68
4,015,623.68
333,421,888.90
333,421,888.90
3,379,129.44
3,815,567.63
(8,253.09)
(428,185.10)

1.17
1.17
97.83
97.83
1.00
1.11
(0.00)
(0.11)

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

340,816,642.02

100.00
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าอิควิตี
ตัง* แตัง* แต่ วันที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
3,018.61
167.70
503.10
80.00
53.27

ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวเนื8องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Foreign Investment Expense)
ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

3,822.68

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ8ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อื8นใด ตามที8ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Tอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สนิ ในที8นี T หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทั Tงหมด หักด้ วย มูลค่าหนี Tสินทั Tงหมด
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.90
0.05
0.15
0.02
0.02
1.14

ค่ านายหน้ าซือขายหลักทรั พย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี / Krungsri China Equity Fund
ตังแต่ วันที 1 มกราคม 2556
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556
บริษัท

จํานวนเงิน
( ดอลลาร์ ฮ่องกง )

อัตราส่ วน (%)

DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd./ DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd

131,951.07

100.00

รวม / Total

131,951.07

100.00
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ผลการดําเนินงานสินสุด
ณ วันที 27 ธันวาคม 2556
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ย้ อนหลัง
3 เดือน
8.9014

ย้ อนหลัง
6 เดือน
7.9735

ย้ อนหลัง
1 ปี
9.3717

ย้ อนหลัง
3 ปี
9.9216

นับจากวันเริมโครงการ
(29 มกราคม 2553)
10.0000

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าอิควิตี )
ตัวชี )วัด (Benchmark):ดัชนี Hang
Seng China Enterprise (บาท)

+9.47%
+10.41%

+22.21%
+23.07%

+3.98%
+2.13%

-1.78%
-5.91%

-2.56%
-7.50%

หมายเหตุ :

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ) ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

25

ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้ องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี

ไม่มี

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) รายชือผู้จดั การกองทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสุภาพร
นายวิพธุ
นายฑลิต
นางสาวสาวิณี
นายสาธิต
นายจาตุรันต์

ลีนะบรรจง
เอืออานันท์
โชคทิพย์พฒั นา
สุขศรี วงศ์
บัวชู
สอนไว
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