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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ดัชนีหุนจีน      
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 28 กุมภาพันธ 2566



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน  
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาสง่ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทนุเปดิเค ดชันหีุน้จนี ” (K Chinese 
Equity Index Fund: K-CHX) เพ่ือรายงาน ผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน        
ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปดเค ดัชนีหุนจีน  
(K Chinese Equity Index Fund : K-CHX) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 

• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 
 • กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 8 กันยายน 2558 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน – 31 สิงหาคม 
 
นโยบายการลงทุน   

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF 
(RMB) (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
โดยกองทุนหลักดังกลาวเปนกองทุนอีทีเอฟท่ีลงทุนสวนใหญในหุนตามดัชนี FTSE China A50 ท่ีจดทะเบียนซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ และตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชนโยบายเชิงรับ 
เพื่อสรางผลตอบแทนกอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจายใหใกลเคียงกับดัชนี FTSE China A50 (ดัชนีอางอิง) 
โดยกองทุนหลักจะเนนลงทุนในหุน China A-shares ท้ังนี้ กองทุนหลักจัดต้ังและจัดการโดย CSOP Asset 
Management Limited และมี HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited เปนผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุน (trustee) กองทุนหลักจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock Exchange of Hong 
Kong Limited: SEHK) ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) โดยมิไดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

บริษัทจัดการจะสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีฮองกง โดยใชสกุลเงินหยวน (RMB) 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ฮองกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึง
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วันโดยจะติดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ 
หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในตางประเทศท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. 
 

สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารแหง
ทุน ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และหรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต 
 

กองทุนหลักจะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเส่ียง
มากกวากองทุนรวมอ่ืน 
 

ท้ังนี้ กองทุนเปดเค ดัชนีหุนจีน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงเทานั้น โดย
ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอย
กวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณไมปกติ กองทุนอาจพิจารณา
ปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ยกตัวอยางเชน กรณีท่ีคาเงินบาทตอหยวนออนคาลงอยาง
ตอเนื่องจนอาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนนอย
กวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีที่คาเงินบาทตอหยวนแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องจน
อาจสงผลกระทบเชิงลบตอกองทุนอยางมาก กองทุนอาจปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอย
ละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซ่ึงคาดวาจะสงผล
กระทบตอคาเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุน เปนตน 
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กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถึง

หลักทรัพยท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated 
Securities) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non – investment grade) 
ท้ังนี้ กองทุนอาจมีไวซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมอีันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนี้
นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทานั้น 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอย
ละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  



  3    



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

4  

คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)                  
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฮ่องกง ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย CSOP Asset Management Limited ใน
ส่วนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยใน
สภาวการณ์ปกต ิกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดย
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ   

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF ประมาณร้อยละ 98.22 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่            
28 กุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 1.78 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน            
เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 93.91 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทียบกับ
สัดส่วนประมาณร้อยละ 92.93 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ -3.74% และ 1.88% ตามลำาดับขณะที่ดัชนีอ้างอิง 
FTSE China A50 ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอบแทนอยู่ที่ -1.70% และ 
5.90% ตามลำาดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง 2.04% และ 4.02% ใน
ช่วงที่ผ่านมา 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
Fund Performance of K Chinese Equity Index Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -19.45-10.8521.3735.02-23.4826.00-7.507.47
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -16.71-5.5525.0733.24-23.2634.69-3.8614.04
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 22.9424.1323.4618.8224.9112.4520.1023.80
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 22.0422.5622.3620.0423.3211.6719.0024.80
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566/Performance as of 28 Feb 2023

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*08/09/2015

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 1.88-1.68-1.69-11.96-3.744.111.68
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.900.702.86-8.04-1.706.343.14
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 21.3222.6922.9622.5919.5715.3613.55
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 20.5521.8621.7421.9620.8316.1514.90

Tracking  Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking  Difference (TD) 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 

1
2

-5.03 % ต่อปี (% p.a.)
6.58 % ต่อปี (% p.a.)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
Fund Performance of K Chinese Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is FTSE China A50 (RMB) Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai 
Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
* Prior to 2 September 2022, the Fund’s benchmark was FTSE China A50 (RMB) Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht
at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
Fund Performance of K Chinese Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 2 September 2022 onwards, the Fund’s benchmark is FTSE China A50 (RMB) Index, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai 
Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
* Prior to 2 September 2022, the Fund’s benchmark was FTSE China A50 (RMB) Index, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht
at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่28 กุมภ�พันธ์ 2566

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD)  -5.03 ต่อปี (% p.a.) 1

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE)  6.58 ต่อปี (% p.a.) 2

*  ตัวชี้วัด

 • ตั้งแต่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 10%

 * ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี FTSE China A50 (RMB) (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล   

เงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

หมายเหตุ

 สำาหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Stratege) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference และ Tracking Error 

เพิ่มเติม

 1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

 2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน

 ซึ่งค่าทั้ง 2 จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งตำ่า แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผล

ตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566    

  บาท                
  สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 2,751,251,834.49 
เงินฝากธนาคาร 75,038,288.71 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย 35,831.81 
 จากสัญญาอนุพันธ์ 23,503,124.07 
รวมสินทรัพย ์ 2,849,829,079.08 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 43,122,167.60 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4,223,633.55 
 จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 6,340.50 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,459,417.27 
หนี้สินอื่น 43,570.70 
รวมหนี้สิน 48,855,129.62 
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,800,973,949.46 
 สินทรัพย์สุทธิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,436,963,218.62 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 849,889,258.41 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน (485,878,527.57)
สินทรัพย์สุทธ ิ 2,800,973,949.46 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.4937 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 243,696,321.8615 



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  CSOP Asset Management Limited        

   CSOP FTSE China A50 ETF-RMB   44,345.70   623,364.91 (CNH)  541,461.00 (CNH)  2,751,251.83   100.00 

รวมหน่วยลงทุน      2,751,251.83   100.00 

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 3,030,152,958.28 บ�ท)      2,751,251.83   100.00 
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566

  บ�ท                

ร�ยได้
     รายได้เงินปันผล  50,034,237.99 
     รายได้ดอกเบี้ย  148,397.39 
          รวมรายได้ 50,182,635.38 
ค่�ใช้จ่�ย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ  6,435,428.53 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  386,125.71 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  965,314.31 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 50,828.68 
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์  445,209.58 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 210,882.53 
          รวมค่าใช้จ่าย   8,493,789.34 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  41,688,846.04 
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
     รายได้อื่น  963,259.67 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (35,096,015.24)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน   (48,567,641.21)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์   (1,546,290.00)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  35,122,569.86 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  10,519,414.32 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 97,069,006.65 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (135,674,709.25)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ (93,985,863.21)
หัก ภาษีเงินได้ 22,259.61 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (94,008,122.82)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 20,782,401.15   0.74 

 เงินฝาก   20,782,401.15   0.74 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ 2,805,543,553.86   100.16 

    เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง   

  หน่วยลงทุน 2,751,251,834.49   98.22 

     ประเทศสหรัฐอเมริก�   

  เงินฝาก 54,291,719.37   1.94 

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (19,619,043.53) (0.70)

 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (19,619,043.53) (0.70)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (5,732,962.02) (0.20)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  2,800,973,949.46  บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 6.52%  
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  75,074,120.52 2.68
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha)  20,762,621.80
2 เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon SA/NV N/A A1  54,291,719.37
3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  19,779.35
      
สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,248,540.06  0.04% 13 มี.ค. 2566  1,248,540.06 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,573,932.42) -0.06% 13 มี.ค. 2566 (1,573,932.42)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (145,109.99) -0.01% 13 มี.ค. 2566 (145,109.99)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  804,450.05  0.03% 13 มี.ค. 2566  804,450.05 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  137,945.01  0.00% 13 มี.ค. 2566  137,945.01 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  797,615.04  0.03% 13 มี.ค. 2566  797,615.04 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (595,324.09) -0.02% 15 พ.ค. 2566 (595,324.09)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  30,461.10  0.00% 15 พ.ค. 2566  30,461.10 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  51,921.26  0.00% 15 พ.ค. 2566  51,921.26 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (243,615.75) -0.01% 15 พ.ค. 2566 (243,615.75)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,872,131.60  0.07% 3 ก.ค. 2566  1,872,131.60 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง  7,799,671.71  0.28% 3 ก.ค. 2566  7,799,671.71 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  162,894.74  0.01% 3 ก.ค. 2566  162,894.74 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  1,139,736.86  0.04% 3 ก.ค. 2566  1,139,736.86 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,444,961.82) -0.09% 7 ส.ค. 2566 (2,444,961.82)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,255,221.37) -0.08% 7 ส.ค. 2566 (2,255,221.37)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (819,392.36) -0.03% 7 ส.ค. 2566 (819,392.36)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,362,132.82) -0.05% 7 ส.ค. 2566 (1,362,132.82)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  3,770,375.68  0.13% 28 ส.ค. 2566  3,770,375.68 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  495,098.52  0.02% 28 ส.ค. 2566  495,098.52 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,111,380.54) -0.11% 28 ส.ค. 2566 (3,111,380.54)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (432,322.25) -0.02% 11 ก.ย. 2566 (432,322.25)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,683,781.55) -0.06% 11 ก.ย. 2566 (1,683,781.55)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,444,710.50) -0.09% 11 ก.ย. 2566 (2,444,710.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง  5,192,282.44  0.19% 11 ก.ย. 2566  5,192,282.44 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (102,697.35) 0.00% 11 ก.ย. 2566 (102,697.35)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (341,703.05) -0.01% 30 ต.ค. 2566 (341,703.05)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (452,484.27) -0.02% 30 ต.ค. 2566 (452,484.27)

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (472,784.27) -0.02% 30 ต.ค. 2566 (472,784.27)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (454,021.83) -0.02% 30 ต.ค. 2566 (454,021.83)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,460,406.10) -0.09% 30 ต.ค. 2566 (2,460,406.10)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (762,724.88) -0.03% 30 ต.ค. 2566 (762,724.88)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,140,609.15) -0.04% 30 ต.ค. 2566 (1,140,609.15)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (859,062.51) -0.03% 27 พ.ย. 2566 (859,062.51)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (4,871,160.76) -0.17% 27 พ.ย. 2566 (4,871,160.76)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (899,382.74) -0.03% 8 ม.ค. 2567 (899,382.74)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,031,657.73) -0.22% 8 ม.ค. 2567 (6,031,657.73)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,057,485.62) -0.04% 8 ม.ค. 2567 (1,057,485.62)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง (6,104,068.88) -0.22% 5 ก.พ. 2567 (6,104,068.88)
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก 
Moody’s บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก
 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่า         
เชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้ความ
สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจใน
การชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2566 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  323,908.98  72.75%

 2 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.  121,300.58  27.25%

  รวม  445,209.56  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 กันย�ยน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภ�พันธ์ 2566

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

    -ไม่มี-

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

  -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




