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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ของกองทุนเปิด
เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ
บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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KT-CHINA

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์

วันจดทะเบียน/
วันเปลีย่ นแปลง
นโยบายการ
ลงทุน

กองทุน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
YTD

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน
4.02%
3.95%

KT-CHINA-A
31 มีนาคม 2560 12.1393 -6.71% -13.55% -16.59% -31.98% 3.63% N/A
N/A
Benchmark
-7.03% -12.67% -15.40% -25.87% 2.39% N/A
N/A
ความผันผวนของ
27.26% 24.84% 22.98% 26.95% 25.80% N/A
N/A
23.22%
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
23.20% 21.72% 20.90% 24.72% 22.25% N/A
N/A
20.70%
ตัวชี้วัด
Benchmark = คํานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

ปี
KT-CHINA-A
Benchmark
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)
% ต่อปี
2555

2556

2557

2558

2559

2560

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2561

2562

2563

2564

20.52% -22.15%
24.81% -19.50%

15.27%
14.79%

40.72%
28.87%

-14.50%
-12.42%

N/A

13.04%

22.33%

17.24%

28.75%

27.79%

N/A

13.57%

20.77%

16.68%

23.47%

24.91%

* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา
Benchmark = คํานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

P a g e 2 | รายงานประจําปี

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

KT-CHINA

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(fund's direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***

จํานวนเงิน
หน่วย : พันบาท

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54,166.22

0.80

2,166.65

0.03

14,444.33

0.21

1,112.75

0.03

71,889.95

1.07

*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
PTR = N/A
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KT-CHINA

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดการลงทุน
KT-CHINA
มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
5,904,851,786.57 97.18
หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund
5,904,851,786.57 97.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)
44,946,288.06 0.74
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA586,182.15 0.01
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
23,778,956.66 0.39
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
9,160,478.90 0.15
5,377,031.76 0.09
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+
6,043,638.59 0.10
อื่นๆ
126574,632.28 2.08
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
5,115,490.19 0.08
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ
141,594,908.69 2.33
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ
-20,135,766.60 -0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,076,372,706.91 100.00
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
0.00
0.00
หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade
0.00
0.00
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตํ่ากว่า
0.00
0.00
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)
15.00% NAV
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KT-CHINA

ประเภท

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ออก

หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund

BlackRock (Luxembourg) S.A

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
5,904,851,786.57
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
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KT-CHINA

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ)
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KT-CHINA

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund
ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ)

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่าํ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B
องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้
D องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default
Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ
ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด
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อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น
ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน)
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล
AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
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BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)
แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กําหนด
F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า
B (tha)
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ ต ามเงื ่ อ นไขของตราสารการเงิน ตามกํ า หนดเวลาที ่ ไ ม่ แ น่ น อน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
C (tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
D (tha)
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้น
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากว่า “CCC (tha)”
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อนั ดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ
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1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักนั้นมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของ
สินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุน BGF China Fund ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาปรับ
ลดลงจาก 34.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ/หน่วย เป็น 24.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ/หน่วยหรือคิดเป็นการปรับลดลงร้อยละ 30.93 ในช่วงปี 2564
ที่ผ่านมาภาพรวมตลาดหุ้นของประเทศจีนปรับตัวลงค่อนข้างมาก โดยดัชนีตลาดหุ้นจีน CSI 300 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 อยู่ที่ระดับ
5,418.7837 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ระดับ 4,581.6460 ปรับลดลงร้อยละ 15.45 แม้ว่าในช่วงต้นปี 2564 สถานการณ์โค
วิด-19 ในประเทศจีนจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น แต่ตลาดหุ้นจีนก็ได้รับผลกระทบจากนโยบาย Common Prosperity ที่ต้องการสร้าง
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว โดยเฉพาะนโยบายควบคุ ม การปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ แก่ ภ าคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ่ ส ่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ของจีนอย่าง Evergrande ประสบปัญหาการผิดชําระหนี้ และเสี่ยงต่อการล้มละลาย สร้างความผันผวนให้ตลาด
หุ้นในประเทศจีนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงข้อบังคับเพื่อป้องกันการผูกขาดการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก-กลาง สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้การทําธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมต่างๆ จะยังคง
เผชิญความท้าทาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการสร้างรายได้และกําไรในอนาคต และความไม่แน่นอนของบทบังคับอาจลดความน่าสนใจของหุ้น
จีนในสายตานักลงทุนทั่วโลกได้ และในปี 2565 นี้ แม้ว่าประเทศจีนจะตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไว้ที่ 5.5% พร้อมทั้ง
ประกาศออกมาว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลัง และการดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย อย่างไรก็ดี
นโยบายต่างๆ ที่ออกมาก็ยังมีความไม่ชัดเจน และไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ในจีนที่เริ่มกลับมารุนแรง
มากขึ้น และจีนเองก็ประกาศว่าจะยังคงดําเนินมาตรการ Zero-Covid ต่อไป จะยิ่งไปกดดันให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว
ต่อไป นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนยังโดนกดดันจากราคานํ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน ซึ่งจะไปเพิ่มต้นทุนและลดกําไรของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งยังมีประเด็นที่หน่วยงานกํากับของสหรัฐฯ ระบุว่าไม่
สามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจีนได้ ทําให้ความกังวลว่าหุ้นจีนจะถูกถอดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นจีนในตลาด
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ่อนค่าลงร้อยละ 7.79 จาก 30.25
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 มาอยู่ที่ระดับ 32.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ปัจจุบันกองทุนได้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนเมื่อมีการแปลงราคา
หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท
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2. สําหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ในการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF China Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมพร้อมกับกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของกองทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนลงทุนใน หน่วยลงทุน BGF China Fund ร้อยละ 97.92 และอื่นๆ อีก
ร้อยละ 2.08
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา
สัดส่วนการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF
China Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากร้อยละ 99.32 เป็นร้อยละ 97.92 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีสัดส่วนของเงิน
สดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.68 เป็นร้อยละ 2.08 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บาท
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
3.2, 4, 5
เงินฝากธนาคาร
7
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากตราสารอนุพันธ์
3.4, 10, 11
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
3.5
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการซื้อเงินลงทุน
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากตราสารอนุพันธ์
3.4, 11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
10
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
3.9
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน
12
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
3.10
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

2565

2564

5,904,851,786.57
141,564,506.12

5,775,401,730.30
299,253,933.77

13,316.37
4,511,057.76
604,432.43
48,293,549.85
17,086.20
6,099,855,735.30

32,790.70
116,318,706.91
70,405,379.03
43,270,632.48
281,443.32
6,304,964,616.51

9,439,100.87
5,417,632.92
3,347,261.79
5,114,574.73
164,458.08
23,483,028.39
6,076,372,706.91

200,050,620.00
190,860,551.43
82,016,070.99
12,978,097.70
4,485,072.10
103,298.51
490,493,710.73
5,814,470,905.78

5,005,507,515.60

3,428,260,383.81

2,244,467,351.79
(1,173,602,160.48)
6,076,372,706.91
12.1393
500,550,751.4878

1,275,468,798.79
1,110,741,723.18
5,814,470,905.78
16.9604
342,826,038.3189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
2565
จํานวนหน่วย
มูลค่ายุติธรรม
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุน BGF China Fund
7,501,260.62 181,080,431.37 5,904,851,786.57
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 226,968,112.76 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6,992,835,569.58 บาท)
5,904,851,786.57
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,992,835,569.58 บาท)
5,904,851,786.57

2564
จํานวนหน่วย
มูลค่ายุติธรรม
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บาท
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุน BGF China Fund
5,666,829.36 191,765,505.54 5,775,401,730.30
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 168,408,489.55 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 5,140,160,126.37 บาท)
5,775,401,730.30
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,140,160,126.37 บาท)
5,775,401,730.30

%

100.00
100.00
100.00

%

100.00
100.00
100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บาท
หมายเหตุ
3.1

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
3.1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
8, 10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
8
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
8, 10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
3.5, 9
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
3.1, 3.2, 3.4, 3.6
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญา
อนุพันธ์
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และยังไม่เกิดขึ้น
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
3.8
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หลังหักภาษีเงินได้

2565

2564

89,690.35
89,690.35

110,190.40
110,190.40

54,166,222.77
2,166,648.90
14,444,326.12
70,000.00
1,029,299.22
71,876,497.01
(71,786,806.66)

24,315,279.42
972,611.15
6,484,074.53
70,000.00
761,520.15
32,603,485.25
(32,493,294.85)

(42,559,210.99)
(2,199,794,644.51)
(494,169,453.00)

655,298,537.78
832,320,082.68
8,374,106.00

14,653,753.28
33,482,854.20

88,720,071.77
(94,822,049.57)

475,843,077.57

(35,411,702.40)

(2,212,543,623.45)
(2,284,330,430.11)
13,453.55

1,454,479,046.26
1,421,985,751.41
16,528.55

(2,284,343,883.66)

1,421,969,222.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
บาท
2565

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

2564

(2,284,343,883.66)
5,200,188,355.34
(2,653,942,670.55)
261,901,801.13
5,814,470,905.78
6,076,372,706.91

1,421,969,222.86
12,347,842,869.98
(9,846,705,212.08)
3,923,106,880.76
1,891,364,025.02
5,814,470,905.78

หน่วย
2565
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

342,826,038.3189
334,785,202.7089
(177,060,489.5400)
500,550,751.4878

2564

184,533,251.3303
841,279,771.2044
(682,986,984.2158)
342,826,038.3189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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KTAM China Equity Fund
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. ข้อมูลทั่วไป
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM China Equity Fund : KT-CHINA) (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยมีลักษณะของกองทุน
ดังนี้
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน : วันที่ 31 มีนาคม 2560
ทุนจดทะเบียนของโครงการ
: จํานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนละ 10 บาท
อายุของโครงการ
: ไม่กําหนด
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการอีกเป็นจํานวน 2,000 ล้านบาท
รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน หน่วย
ลงทุนละ 10 บาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการอีกเป็นจํานวน 2,000 ล้านบาท
รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วย
ลงทุนละ 10 บาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการอีกเป็นจํานวน 10,000 ล้านบาท
รวมเป็นเงินลงทุนของโครงการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,500 ล้านหน่วยลงทุน หน่วย
ลงทุนละ 10 บาท
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยแบ่งประเภท
หน่วยลงทุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทสะสมมูลค่า (KT-CHINA-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล
2. ประเภทจ่ายเงินปันผล (KT-CHINA-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ)
3. ประเภทขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-CHINA-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ)
4. ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน (KT-CHINA-I) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดําเนินการ)
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปาน
กลางถึงระยะยาว และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ได้จากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกํากับดูแล
ของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย
BlackRock (Luxembourg) S.A. (Management Company) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ เพื่อสร้างผลตอบแทน
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รวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่
ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์
ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(non-investment grade) เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อเงินคืนหรือธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี
ไม่ได้กําหนดไว้ให้กองทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลา
บัญชีของงบการเงิน
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ดอกเบี้ยรับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันที่มีสิทธิที่จะได้รับ
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วั น ที ่ จ ํ า หน่ า ยเงิ น
ลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนที่จําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.1.2 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

P a g e 23 | รายงานประจําปี

KT-CHINA
3.2

3.3

3.4

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
KTAM China Equity Fund

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กองทุนจะรับรู้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดย
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในต่างประเทศถือตามราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศโดยบริษัทจัดการของกองทุนนั้น
เงินลงทุนในประเทศสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามลําดับดังนี้
(1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
(2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย หรือราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm quote จาก
บริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย
(3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่คํานวณจากแบบจําลอง
สําหรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่มีอายุตํ่ากว่า 90 วัน คํานวณจากอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตรา
สารเท่ากับ 90 วัน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ อัตราผลตอบแทนที่ได้มาสําหรับตราสารที่จะครบ
กําหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมทั้งสิทธิใน
การจองซื้อหุ้น) ถือพื้นฐานจากราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นจะพิจารณาจากมูลค่าที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์นั้น
กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เครื่องมือทางการเงิน
กองทุนรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที
เมื่อเกิดขึ้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน และการวัด
มูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
กองทุนรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทําสัญญาและวัดมูลค่า
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการ เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากองทุนได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง กองทุนกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้ป้องกันความเสี่ยง
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3.5

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงานประจําปี
มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี
3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่
เกิดจากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน
3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ตั้งแต่ร้อย
ละ 10 ของส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่
รับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้
รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อํานาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่า งเป็ น
สาระสําคัญของกองทุน
3.8 ภาษีเงินได้
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจําหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจําหน่ายครั้งแรกในราคาตํ่ากว่าราคา ไถ่ถอน
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ
3.9
บัญชีปรับสมดุล
ในกรณีที่ขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนของกิจการโดยตรงกับผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําให้ผู้ถือหน่วยเกิดความไม่เท่า
เทียมกัน กองทุนต้องบันทึกบัญชีปรับสมดุลเพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกองทุน ณ เวลาใด บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม
3.10 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี
3.11 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
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4. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ประกอบด้วย
บาท
2565
ราคาทุน

2564
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
- หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
หลัก
BGF China Fund
6,992,835,569.58 5,904,851,786.57 5,140,160,126.37 5,775,401,730.30
รวมเงินลงทุน
6,992,835,569.58 5,904,851,786.57 5,140,160,126.37 5,775,401,730.30
5. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ชื่อกองทุน BGF China Fund ซึ่งเป็น
กองทุนต่างประเทศที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ มีข้อมูลของกองทุนหลักที่สําคัญ ดังนี้
ชื่อกองทุน
BGF China Fund
อายุโครงการ
ไม่กําหนด
วันจัดตั้งกองทุน
วันที่ 24 มิถุนายน 2551
ประเภทกองทุน
ตราสารทุน
นโยบายการลงทุน
มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของ
กองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
บริษัทจัดการ
BlackRock (Luxembourg) S.A
ที่ปรึกษาการลงทุน
BlackRock Investment Management (UK) Limited
ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch
ข้อมูลเงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ดังนี้
2565
2564
จํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก
7,501,260.62
5,666,829.36
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน)
226,968,112.76
168,408,489.55
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
181,080,431.37
191,765,505.54
มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน
24.14
33.84
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น
97.18
99.33

หน่วย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
%
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6. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้
บาท
2565
2,275,593,199.95
413,841,400.02

7.

8.

9.

10.

2564
6,839,313,400.07
4,314,498,006.07

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ดังนี้
2565
2564
อัตรา
จํานวนเงิน
อัตรา
จํานวนเงิน
ดอกเบี้ย
บาท
ดอกเบี้ย
บาท
%
%
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด 0.05
141,564,506.12
0.05
299,253,933.77
(มหาชน)
รวม
141,564,506.12
299,253,933.77
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 0.80250 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีสําหรับหน่วยลงทุนประเภทสะสม
มูลค่า จ่ายเงินปันผลและขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี สําหรับหน่วยลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบัน)
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.03210 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุ น คิดในอัตราร้อยละ 0.21400 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.5035 ต่อปี) ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ
อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงของกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทํารายงาน
เสนอผู้ถือหน่วยและ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาษีเงินได้และอื่นๆ
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน
เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน

รายการที่สําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้
บาท
2565
2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
54,166,222.77
24,315,279.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
14,444,326.12
6,484,074.53
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- ในฐานะบริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ซื้อเงินตราต่างประเทศ
786,445,840.00
ขายเงินตราต่างประเทศ
306,027,379.00

นโยบายการกําหนดราคา
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บาท
2565
2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
3,868,296.97
3,386,534.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
1,031,545.87
903,075.93
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์
9,160,478.90
11. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีจํานวนเงิน ตามสัญญาและมูลค่า
ยุติธรรมดังต่อไปนี้
บาท
2565
จํานวนเงิน
ตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5,608,743,655.00
4,417,906,810.15
1,145,890,556.79
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บาท
จํานวนเงิน
ตามสัญญา

2564
มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์
หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
4,917,070,445.00
1,307,776,898.52
3,579,001,011.70
กองทุนได้ทําธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตรา
สารทางการเงินในต่างประเทศ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 มีดังนี้
2565
16
170,630,000.00
14 - 105
5,608,743,655.00
5,563,797,366.94

2564
17
164,820,000.00
8 - 176
4,917,070,445.00
4,886,777,910.22

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
: ฉบับ
มูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาครบกําหนด
: วัน
มูลค่าซื้อขายล่วงหน้า
: บาท
มูลค่ายุติธรรมจํานวน
: บาท
12. กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 ประกอบด้วย
บาท
2565
2564
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน เริ่มสะสมตั้งแต่แต่วันที่ 31 มีนาคม 2560
กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีทั้งสิ้น
1,110,741,723.18
(311,227,499.68)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
(2,284,343,883.66)
1,421,969,222.86
กําไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปีทั้งสิ้น
(1,173,602,160.48)
1,110,741,723.18
13. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
13.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
ระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
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ระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา
ตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จาก
ตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
บาท
ระดับที่ 3
รวม
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สินทรัพย์
ตราสารทุนและกองทุน
5,904,851,786.57
5,904,851,786.57
ตราสารอนุพันธ์
48,293,549.85
48,293,549.85
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
3,347,261.79
3,347,261.79
บาท
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สินทรัพย์
ตราสารทุนและกองทุน
5,775,401,730.30
5,775,401,730.30
ตราสารอนุพันธ์
43,270,632.48
43,270,632.48
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์
12,978,097.70
12,978,097.70
13.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ยคงที่
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
5,904,851,786.57 5,904,851,786.57
เงินฝากธนาคาร
141,564,506.12
141,564,506.12
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
13,316.37
13,316.37
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ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

4,511,057.76
604,432.43

4,511,057.76
604,432.43

-

-

48,293,549.85

48,293,549.85

-

-

9,439,100.87
5,417,632.92

9,439,100.87
5,417,632.92

-

-

3,347,261.79
5,114,574.73

3,347,261.79
5,114,574.73

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ยคงที่
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
5,775,401,730.30
5,775,401,730.30
เงินฝากธนาคาร
299,253,933.77
299,253,933.77
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
32,790.70
32,790.70
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน
116,318,706.91
116,318,706.91
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
70,405,379.03
70,405,379.03
ลงทุน
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์
43,270,632.48
43,270,632.48
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
200,050,620.00
200,050,620.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
190,860,551.43
190,860,551.43
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยนหน่วย
82,016,070.99
82,016,070.99
ลงทุน
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์
12,978,097.70
12,978,097.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,485,072.10
4,485,072.10
13.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้
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13.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
2565
2564
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
181,080,431.37
191,765,505.54
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์
135,480,000.00
43,400,000.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
6,649,999.90
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์
35,150,000.00
121,420,000.00
กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดู
หมายเหตุ 11)
13.5 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลัก
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน BGF
China Fund ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวเน้นการลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการ
บังคับใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่นๆ
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อรวมถึงความจํากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
13.6 ความเสี่ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
13.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน
14. การบริหารจัดการกองทุน
วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดตั้ง
กองทุน
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15. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินของปี 2564 บางรายการได้จัดประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี
ปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
บาท
ตามที่
จัดประเภทใหม่
ตามที่
รายงานไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายงานใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลูกหนี้จากตราสารอนุพันธ์
30,292,534.78 12,978,097.70 43,270,632.48
เจ้าหนี้จากตราสารอนุพันธ์
12,978,097.70 12,978,097.70
16. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
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รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลําดับ
1

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทําธุรกรรม
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ website ของบลจ. ที่ http://www.ktam.co.th.
หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th)
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่

รายละเอียด

การดําเนินการแก้ไข

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ http://www.ktam.co.th"
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รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้จัดการกองทุนหลัก

ผู้จัดการกองทุนสํารอง

พีรพงศ์ กิจจาการ
เขมรัฐ ทรงอยู่

ยืนยง เทพจํานงค์
กุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย
ดร.สมชัย อมรธรรม
ศรชัย เตรียมวรกุล
แสงจันทร์ ลี
วรรกมล ลีวาณิชย์

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar)
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งกองทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ website
ของบริษัท
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทที่ให้ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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