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เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
 บริษัทขอนําส่งรายงานประจําปี รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ของกองทุนเปิดเคแทม 
ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                         
                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
                                                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วัน
จดทะเบียน
กองทุน 

KT-CHINA RMF 14 ธันวาคม 2560 7.0546 -33.77% -12.74% -17.35% -38.59% -5.57% N/A N/A -6.78% 
Benchmark - - -19.39% -10.82% -7.61% -24.27% -0.49% N/A N/A -3.00%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 37.08% 38.89% 33.98% 35.83% 32.02% N/A N/A 27.69% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 35.49% 35.10% 31.08% 34.41% 27.93% N/A N/A 24.70% 

Benchmark = คํานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซ่ึงเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-CHINA RMF N/A N/A N/A N/A N/A 1.33% -22.40% 14.32% 39.67% -15.17% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A 2.27% -19.50% 14.79% 28.87% -12.42% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 6.93% 22.05% 17.08% 29.77% 30.21% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

N/A N/A N/A N/A N/A 10.80% 20.77% 16.68% 23.47% 24.91% 

* ผลการดําเนินงานปี 2560 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index ซ่ึงเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลตอบแทน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,938.71 1.07  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 208.16 0.03  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,387.74 0.21  

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 79.80 0.01  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 158.05 0.03  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 8,772.46 1.35  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

PTR = N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  4 | รายงานประจําปี 

KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-CHINA RMF มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   548,540,461.26 95.84  
 หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund              548,540,461.26 95.84 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   15,647,188.09 2.73 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 3 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         3,076,858.73 0.54 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         1,402,776.67 0.25 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         11,167,552.69 1.95 
 อื่นๆ   8,178,537.46 1.43  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              12,747,285.65 2.23  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -4,568,748.19 -0.80 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 572,366,186.81 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนกองทุน BGF China Fund BlackRock (Luxembourg) S.A 548,540,461.26
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ผลการดําเนินงานของกองทุน BGF China Fund Class D USD 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน BGF China Fund Class D USD  

 
หมายเหตุ 
- ข้อมูลจาก FACTSHEET  จากกองทุนหลัก วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชาํระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซ่ึงทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
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
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน   
 
 
   



 

P a g e  10 | รายงานประจําปี 

KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนรวมหลัก) Class D โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์
รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุน BGF China Fund ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ราคาปรับ
ลดลงจาก 27.71 ดอลลาร์สหรัฐฯ/หน่วย เป็น 17.28 ดอลลาร์สหรัฐฯ/หน่วย หรือคิดเป็นการปรับลดลงร้อยละ 37.64 ท้ังนี้ ดัชนีตลาด
หุ้นจีน CSI 300 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 4,831.9 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ 3,836.5 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
25.95 ท้ังนี้ ภาพรวมตลาดหุ้นจีนปี 2565 ช่วงคร่ึงปีแรกตลาดฯ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากนโยบาย Common Prosperity 
ซ่ึงเน้นไปท่ีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือความเท่าเทียมกันมากข้ึน มีการกระจายรายได้ท่ีดีข้ึน โดยรัฐบาลจีนได้เข้าไปควบคุม
หลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการออก Antitrust Law หรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดแก่บริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึง
การออกมาตรการควบคุมธุรกิจการศึกษาให้ไม่ให้ทําธุรกิจเพื่อหวังผลกําไร ซึ่งจะกระทบไปยังการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้ 
ตลาดหุ้นจีนยังถูกกดดัน จากเศรษฐกิจภายในประเทศเอง ที่มีแนวโน้มว่า GDP จะไม่สามารถโตได้ตามเป้าที่รัฐบาลจีนประเมินไว้ท่ี 
5.5% รวมถึง ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในจีนที่ยังคงไม่ฟื้นตัว ภายหลังการเกิดการผิดชําระหนี้ของ Evergrande และสถานการณ์ 
Covid-19 ที่ยังไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นจีนสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงกลางปี ภายหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 มี
แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจีนได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม Covid-19 ลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือ 7 วัน หลังจาก
กลับมา Lock down ทําให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกต่อสัญญาณที่ดีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนจะเริ่มกลับมาดําเนินได้อย่างปกติอีก
ครั้ง ประกอบกับ PBOC ประกาศว่าจะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัว
ลดลงในช่วงปลายปี ภายหลังจีนกลับมา Lock down ในหลายเมือง หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 พุ่งสูงขึ้น รวมถึงภาพรวม
ตลาดอสังหาฯ ท่ีอ่อนแอลง และโดนซ้ําเติมจากชาวจีนท่ีเริ่มหยุดผ่อนบ้านต่อ นอกจากนี้ การที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนอย่าง 
Alibaba และ Tencent ถูกหน่วยงานกํากับดูแลของจีนสั่งปรับ อีกทั้ง การที่ Alibaba อาจถูกถอดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เป็นอีก
ปัจจัยท่ีกดดันให้หุ้นเทคฯ ขนาดใหญ่ของจีนปรับตัวลดลงเช่นกัน 

ท้ังนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินสกุลบาทอ่อนค่าลงเม่ือเท่ียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 4.47 จาก 33.73 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 มาอยู่ท่ี 35.24 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ปัจจุบันกองทุนได้มีการลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุนเม่ือมีการ
แปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท 
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2. สําหรับรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
ในการลงทุน บลจ. กรุงไทย จะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF China Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม พร้อมกับกันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของกองทุน ทั้งนี้ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนลงทุนใน หน่วยลงทุน BGF China Fund ร้อยละ 98.57 และอื่นๆ อีก
ร้อยละ 1.43 

 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมา 

สัดส่วนการลงทุน ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF 
China Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.95 เป็นร้อยละ 98.57 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีสัดส่วนของ
เงินสดเพ่ือสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุนลดลงจากร้อยละ 2.05 เป็นร้อยละ 1.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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KTAM China Equity RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
   บาท 
   หมายเหตุ 2565  2564 
สินทรัพย์ 7    
 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  3, 4 548,540,461.26  768,608,260.92
 เงินฝากธนาคาร  12,523,402.69  23,650,063.14
 ลูกหนี้   
  จากดอกเบี้ย  3,119.51  4,100.78
  จากการขายหน่วยลงทุน 276,300.00  1,354,716.88
 ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 6 15,647,188.09  -
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3 3,756.22  109,219.32
  รวมสินทรัพย์ 576,994,227.77  793,726,361.04
หนี้สิน  7    
 เจ้าหนี้   
  จากการซ้ือเงินลงทุน -  6,745,800.00
  จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,924,562.59  1,231,739.73
  จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร 59,292.77  9,302.41
 เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 6 -  29,038,080.70
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 627,757.59  871,910.05
 หนี้สินอ่ืน 16,428.01  778,010.95
  รวมหนี้สิน 4,628,040.96  38,674,843.84
สินทรัพย์สุทธิ 572,366,186.81  755,051,517.20
สินทรัพย์สุทธิ:   
 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 811,329,311.65  657,240,710.45
 กําไร(ขาดทุน)สะสม   
  บัญชีปรับสมดุล 74,718,737.90  87,859,198.46
  กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (313,681,862.74)  9,951,608.29
  สินทรัพย์สุทธิ 572,366,186.81  755,051,517.20
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 7.0546  11.4882
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 81,132,931.2470  65,724,071.1462

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย 
 มูลค่ายุติธรรม   ร้อยละของ 

 (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ     

 หน่วยลงทุน     

  BGF China Fund – Class D * 900,929.18 548,540,461.26  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 726,467,294.67 บาท)  548,540,461.26  100.00
* BGF China Fund – Class D มีวัตถุประสงค์คือสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตรา
สารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหน่ึงท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ชื่อหลักทรัพย์  จํานวนหน่วย 
 มูลค่ายุติธรรม   ร้อยละของ 

 (บาท)   มูลค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ     

 หน่วยลงทุน     

  BGF China Fund – Class D * 822,365.83 768,608,260.92  100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 675,201,522.45 บาท)  768,608,260.92  100.00
* BGF China Fund – Class D มีวัตถุประสงค์คือสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตรา
สารทุนของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหน่ึงท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
    

 หมายเหตุ 
 บาท  

     2565  2564 
รายได้   3     

 รายได้ดอกเบี้ย              8,913.14             10,881.20 
  รวมรายได้              8,913.14             10,881.20 
ค่าใช้จ่าย  3     

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5        6,938,707.56         7,935,752.94 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์           208,161.26            238,072.50 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5        1,387,741.51         1,587,150.57 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ             50,000.00             50,000.00 
 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย           105,463.10            105,463.10 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน             82,386.87             83,574.20 
  รวมค่าใช้จ่าย        8,772,460.30       10,000,013.31 
ขาดทุนสุทธิ  (8,763,547.16)  (9,989,132.11)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3     

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (9,513,827.78)  5,317,543.22 
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (271,333,571.88)  32,469,951.70 
 รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ์  (78,707,593.00)  (34,446,907.00)

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากสัญญา
อนุพันธ์ 

6, 7 44,685,268.79   (39,456,322.14)

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (200.00)  200.00
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  (314,869,923.87)  (36,115,534.22)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (323,633,471.03)  (46,104,666.33)
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
       บาท  
      2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

 การดําเนินงาน  (323,633,471.03)  (46,104,666.33)
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  243,106,407.27  566,348,843.70 
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (102,158,266.63)  (237,168,109.66)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (182,685,330.39)  283,076,067.71 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี     755,051,517.20     471,975,449.49  
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี     572,366,186.81     755,051,517.20  
         

      หน่วย 
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน     

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)     

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  65,724,071.1462  39,935,293.3134 
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี  27,309,212.2958  44,100,318.9929 
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (11,900,352.1950)  (18,311,541.1601)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  81,132,931.2470  65,724,071.1462 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
1. ข้อมูลท่ัวไป    

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท
จัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงไม่มีการกําหนดอายุโครงการ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน BGF China Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class D และจดทะเบียนใน Luxembourg โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ส ินสุทธิของกองทุน กองทุน BGF China Fund - Class D-บริหารและจัดการโดย BlackRock-
(Luxembourg)-S.A-ท้ังนี้กองทุนจะเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เงินลงทุน      
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด 

ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  
เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก ตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันท่ีเกิดรายการ 
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา 
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KT-CHINA RMF 
กองทุนเปิดเคแทม ไชนา่ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KTAM China Equity RMF

ณ วันสิ้นปี กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ วันสิ้นปี
จากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จาก
สัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ี
อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้   
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้        

 บาท 
 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 142,672,700.00  321,641,300.00
ขายเงินลงทุน 81,893,100.00  30,585,750.00

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน    
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 
 บาท   

 2565  2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 6,938,707.56 7,935,752.94 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,387,741.51 1,587,150.57 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ขายเงินตราต่างประเทศ - 27,808,530.00 ตามที่ระบุในสัญญา 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 
 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 469,721.61  668,219.53
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 93,944.30  133,643.91
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6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 
 บาท 
 2565 
 จํานวนเงินตาม  มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 418,000,367.00 15,647,188.09  - 

 
 บาท 
 2564 
 จํานวนเงินตาม  มูลค่ายุติธรรม 
 สัญญา  สินทรัพย์  หนี้สิน 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 655,560,458.00 -  29,038,080.70

7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับท่ี 1) 
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ

โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรอืหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 
- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูล

ระดับท่ี 3) 
 บาท 
 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
กองทุน -  548,540,461.26  -  548,540,461.26
ตราสารอนุพันธ์ -  15,647,188.09  -  15,647,188.09
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 บาท 
 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์        
กองทุน -  768,608,260.92  -  768,608,260.92
หนี้สิน      
ตราสารอนุพันธ์ -  29,038,080.70  -  29,038,080.70

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้
อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้
จะถูกจัดอยู่ในระดับท่ี 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวม และอนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของ
กองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาํแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย      
 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงท่ี

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
สินทรัพย์ทางการเงิน   

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  548,540,461.26  548,540,461.26
เงินฝากธนาคาร 12,523,402.69 - -  12,523,402.69
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 3,119.51  3,119.51
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  - 276,300.00  276,300.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 15,647,188.09  15,647,188.09

หนี้สินทางการเงิน   
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  - 3,924,562.59  3,924,562.59
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  627,757.59  627,757.59
หนี้สินอ่ืน -  -  16,428.01  16,428.01
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 บาท 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงท่ี

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 

รวม    
สินทรัพย์ทางการเงิน   

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  768,608,260.92  768,608,260.92
เงินฝากธนาคาร 23,650,063.14 - -  23,650,063.14
ลูกหนี้จากดอกเบ้ีย -  - 4,100.78  4,100.78
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน -  - 1,354,716.88  1,354,716.88

หนี้สินทางการเงิน   
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  - 6,745,800.00  6,745,800.00
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน -  - 1,231,739.73  1,231,739.73
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  - 29,038,080.70  29,038,080.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -  -  871,910.05  871,910.05
หนี้สินอ่ืน -  -  778,010.95  778,010.95

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้ 
  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ  2565  2564 
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 15,568,056.23  22,787,757.15
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน -  200,000.00

กองทุนได้ทําสัญญาอนุพันธ์ เพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6) 
ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวข้ึนอยู่กับ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้าน
บวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ ้นอยู ่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารของกองทุน BGF China Fund - Class D จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ และกองทุน
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุน
ของบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ-ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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8. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2566 

 
รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th. 

หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
พีรพงศ์  กิจจาการ ยืนยง  เทพจํานงค์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์  กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  ดร.สมชัย  อมรธรรม 
  ศรชัย เตรียมวรกุล 

  แสงจันทร์  ลี 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

28 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
39 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
40 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 
บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

43 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

48 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

52 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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