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สาส์นจากบริษทัจัดการ 
 
 
        วันท่ี  5 พฤศจกิายน พ.ศ.  2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้บริหารและจัดการกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์              
เอ็นไวรอนเมนท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงขอส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน            
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน 
 
 ท้ายนี้บริษัทจัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหาร
เงินลงทุนของท่านตลอดมา ซึ่งถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง บริษัทจัดการจะยังคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้วยความระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  พร้อมกันนี้บริษัทจัดการจะพัฒนารูปแบบการ
ลงทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในการลงทุนในอนาคต หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กองทุนรวม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2635-3033 หรือ 
www.phillipasset.co.th  
 
         
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
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รายละเอียดกองทนุเปดิฟิลลปิ ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอน็ไวรอนเมนท์ 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ: 
   
 เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน KraneShares MSCI China 
Clean Technology Index ETF โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
 
นโยบายการลงทนุ: 

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China 
Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors, LLC  
 

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมใน
หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี  MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทใน
ประเทศจีนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ าอยา่งยั่งยนื (Sustainable Water), การออกแบบอาคารท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Green 
Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  
 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสาร
ทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ  
และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดให้ลงทุนได้ 
 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณา
สภาวะของตลาดในขณะน้ัน 
 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated) 
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และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ไม่เหมาะสม เช่น เกิดความผันผวน
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม และ/หรือกรณีที่กองทุน
ปลายทางดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ 
และ/หรือผลการด าเนินงานของกองทุนปลายทางไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความ
เหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ ากว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุน
ปลายทางขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระท าความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานก ากับดูแลใน
ประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนปลายทางจะท าให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ลงทุนในหน่วย CIS  โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียง
กัน เพื่อประโยชน์ในการด ารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

ทั้งนี้ในการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
ด าเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปล่ียนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund)  ได้โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว 
 
 ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ 

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 
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หรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มี
วัตถุประสงค์การลงทุนในท านองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 

 
ในกรณีที่เกิดเหตุการที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ปลายทางและ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว 
  (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วัน
ท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อม
แนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 
   (2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 
   (3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
   (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลา  การ
ด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน
รวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 
ดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วย 
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ลงทุน หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท าการ 
 
รายละเอียดของกองทุน 
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) : 
ชื่อกองทุนปลายทาง KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 
ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
ISIN Code US5007678502 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนปลายทาง 12 ตุลาคม 2560 
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

กองทุนปลายทางมีวัตถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่
ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่กองทุนเลือก คือ MSCI China lMl Environment 10/40 
Index (ดัชนีอ้างอิง) 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนปลายทาง กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุน 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI 
China lMl Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ รวมถึ งตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง 
 
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้ าหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิต
สินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจ
ของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มา
จากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก  5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก , 
การใช้น้ าแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่ก าหนดไว้ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors, 
LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิ
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การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนี
อ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่า
เงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน) 
 
ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธเลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบ
ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาดว่าจะใช้กลยุทธการลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง 
(Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มีรูปแบบ
การลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด 
โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเส่ียงเป็นอย่างดีและมีการ
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบางประเภท 
 
ส าหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตาม
ดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ในวันท าการสุดท้ายของทุกส้ินเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 

ดัชนีชี้วัด ดัชนี MSCI lMl Environment 10/40 Indexทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจ ากัดของการ
กระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และ
การลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% 
ของดัชนี 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย 
(Listing Exchange) 

The New York Stock Exchange 

การขายและรับซื้อคืน ทุกวันท าการ 
อายุกองทุน ไม่ก าหนด 
สกุลเงิน (Fund Currency) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย ปีละ 1 ครั้ง 
บริษัทจัดการ  Krane Funds Advisors, LLC 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
Main Contact 
 +1 (855) 8KRANE8 
info@kraneshares.com 
 
Capital Markets 

mailto:info@kraneshares.com
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+1 (917) 261-2976 
 capitalmarkets@kraneshares.com 
 
New York Office 
280 Park Avenue, 32nd Floor 
New York, NY 10017 
 +1 (212) 933-0393 
 
San Francisco Office 
1 Embarcadero Center, Suite 2350 
San Francisco, CA 94111 
 
Europe 
 +31 (6) 492 496 89 
 europe@kraneshares.com 
 
Asia Pacific 
 +852 2266 3983 
 asiapac@kraneshares.com 
 

Custodian Brown Brothers Harriman 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ 
ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย (shareholder fee) : ไม่มี 
 
ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%                                
- ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%    
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 0.01%                                               
- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79% 
 
* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25  ต่อ
ปี ของสินทรัพย์สุทธิเฉล่ียรายวันของกองทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ  trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 

Website https://kraneshares.com/kgrn 

mailto:capitalmarkets@kraneshares.com
mailto:europe@kraneshares.com
mailto:asiapac@kraneshares.com
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หมายเหตุ 
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะสว่นท่ีส าคัญและ
จัดแปลจากต้นฉบับภาษาองักฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์
(2) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนปลายทาง โดยถือว่าได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
ผู้จัดการกองทนุ: 
 1. นายติยะชัย ชอง กัว๊ะ เอินน์ 

2. น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 
ความเห็นของบริษัทจดัการเกีย่วกับการลงทนุของ กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอน็ไวรอนเมนท์ 

ส าหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ มีนโยบายลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จาก
การสนับสนุนของรัฐบาลจีน ในธุรกิจ เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั ่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Green Building), การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF  

 
 ในช่วงรอบระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มเทคโนโลยีสะอาด ยังคงมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการ
เติบโตตามความต้องการใช้พลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
จีน ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ของโลก ผู้บริโภคมีก าลังซื้อมาก และได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย Carbon Neutral 
จากรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่อง แต่นโยบายการเงินของหลายๆประเทศทั่วโลกที่ต้องการดูดซับสภาพคล่อง ออกจากระบบหรือขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในการเติบโตของหุ้นในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ท าให้
นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนของราคาหุ้นในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ดีกองทุนของเราเองยังคงมีความ
เชื่อมั่นในพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดที่จะเป็นเมกะเทรนด์ของโลกในอนาคตและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากรัฐบาลจีนนั้น จะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นและสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต  
 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 553,169,652.24 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยเท่ากับ 11.3645 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 236,226,611.44 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 
27 เมษายน 2564 (วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) เท่ากับ 9.9995 บาท เพิ่มขึ้น 1.365 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.65 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน P-CGREEN ดัชนีมาตรฐาน* P-CGREEN ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (30 มิ.ย. 64)*** 12.2539 -7.26% -6.21% 38.26% 40.41%

6 เดอืน (31 มี.ค. 64)*** n/a n/a n/a n/a n/a

1 ป ี(30 ก.ย. 63) n/a n/a n/a n/a n/a

3 ป ี(28 ก.ย. 61) n/a n/a n/a n/a n/a

5 ป ี(30 ก.ย. 59) n/a n/a n/a n/a n/a

10 ป ี(30 ก.ย. 54) n/a n/a n/a n/a n/a

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (27 เม.ย. 64) 9.9995 13.65% 15.35% 33.17% 36.98%

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

  ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) 
    ผลตอบแทนสะสม   และ   เดือน   แสดงถ งผลตอบแทนท่ีเกิดข  นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้เป็นการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 

รายละเอียดการลงทนุ

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน อันดับเครดิต/ผูจ้ัดอันดับ มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ ตั๋วเงิน ในประเทศ   

SARHB ธนาคาร อาร์เอชบ ีจ ากัด (มหาชน) AA / TRIS 1000.71 0.00%

SAUOB ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) F1+ (Tha) / Fitch 1,000,447.98                  0.18%

หนว่ยลงทนุที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ

KGRN KraneShares MSCI China Environment ETF 502,393,252.36              90.82%

REMX KraneShares CSI China Internet ETF 25,508,815.37                4.61%

 

อ่ืนๆ

ทรัพย์สิน (หนี้สิน) อ่ืน 24,266,135.82                4.39%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 553,169,652.24          100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และ การก่อภาระผกูพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเปดิฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

ค าอธิบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ าที่สุด มีความสามารถในการช าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุทีต่่ า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

               การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้ใหก้ับผู้ออก

ตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงของการผิดนดัช าระหนี้ต่ าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย

 ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตรสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบระยะสั้น 

เม่ือเทยีบอันดับเครดดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงระดับความไม่แนน่อนของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

และสภาพเศรษฐกิจในทางลบระยะสั้น

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับ

ผู้ออกตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ตัวอ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู้กับสภาวะที่

เอ้ือต่อการด าเนนิธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha) 

หรือ "Restricted Default" แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช าระหนี้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน 

แม้ว่ายังคงสามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha) 

แสดงถึงการผิดนดัช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น  
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

บริษัทนายหน้า ค่านายหน้าซื อขายหลกัทรัพย ์(USD) ร้อยละของค่านายหน้ารวม 

Phillip Securities Pte Ltd 16,760.06  92.05 

CGS-CIMB Securities International Pte Ltd 1,448.00  7.95 

รวม 18,208.06  100.00 

 

 
รายละเอียดการกู้ยมืเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
รายละเอียดการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

-ไม่มีรายการ  -

 
ข้อมูลการบันทึกตราสารหนี/้สิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

-ไม่มีรายการ-
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 

ข้อมูลการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่น 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

-ไม่มรีายการ- 

 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทัเงินทนุ 1,001.45                        0.18%

เปน็ผู้ออก/สั่งจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้ าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                                  

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                                  

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                                  

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 1,001.45                        0.18%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษทัจัดการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 
 

 
ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
PTR  = MIN (ซือ้สนิทรพัย,์ขายสนิทรพัย)์ 

 
Average NAV 

PTR  = 0.09 
 

วิธีการค านวณ PTR  :ใชม้ลูค่าการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิในรอบปีแลว้แต่ตวัใดจะต ่ากว่า หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ
(NAV) เฉลีย่  
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 

 381,902.45                 

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 1/ จ านวนเงนิ รอ้ยละของมลูค่า

(Fund's Direct Expense) (หน่วย : พนับาท) ทรพัย์สนิสุทธ ิ 

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,636.79                    0.6904                       

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 52.74                        0.0138                       

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 105.47                       0.0276                       

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี (Audit Fee) 16.21                        0.0042                       

ค่าประกาศมลูค่าหน่วยลงทุน (NAV Announce Expense) -                            -                            

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร (Bank Charge) 28.89                        0.0076

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์  (Commission) 583.43                       0.1528                       

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ (Others) 75.41                        0.0197                       

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  2/ 2,915.51                           0.7633                              

หมายเหตุ

1/ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม (Fund's Direct Expense)

กองทนุเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอรจี์ แอนด ์เอ็นไวรอนเมนท์

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

 
 
 
 

รายงานการเปดิเผยข้อมูลการถือหนว่ยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบคุคลใด
บุคคลหน่ึง จ านวน N/A กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน  N/A 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

บาท

2564

สนิทรัพย์

เงินลงทนุตามมูลคา่ยุติธรรม 527,902,067.73      

เงินฝากธนาคาร 27,624,526.17        

ลกูหนี้จากดอกเบีย้ 9,012.28                 

รวมสนิทรัพย์ 555,535,606.18      

หนี้สนิ

เจ้าหนี้

จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 211,296.11             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 719,535.48             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,351.85                 

หนี้สนิอ่ืน 1,433,770.50          

รวมหนี้สนิ 2,365,953.94          

สนิทรัพย์สทุธิ 553,169,652.24      

สนิทรัพย์สทุธ:ิ

ทนุทีไ่ดรั้บจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 486,748,518.56      

ก าไรสะสม

บญัชปีรับสมดลุ 31,262,074.27        

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 35,159,059.41        

สนิทรัพย์สทุธิ 553,169,652.24      

สนิทรัพย์สทุธต่ิอหน่วย 11.2444                  

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วันสิน้ป ี(หน่วย) 48,885,667.4211    

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จ ีแอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

บาท

2564

รายไดจ้ากการลงทนุ 

รายไดจ้ากดอกเบีย้ 28,189.54               

รวมรายได้ 28,189.54               

คา่ใชจ่้าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 2,636,789.26          

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 52,735.76               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 105,471.60             

คา่ธรรมเนียมวิชาชพี 16,210.32               

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 687,728.91             

รวมคา่ใชจ่้าย 3,498,935.85          

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ (3,470,746.31)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงินลงทนุ

รายการขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทนุ 3,711,109.20

รายการขาดทนุสทุธทิียั่งไม่เกดิขึ้นจากเงินลงทนุ 34,920,251.64        

รวมรายการก าไรสทุธจิากเงินลงทนุทีเ่กดิขึ้นและทียั่งไม่เกดิขึ้น 38,631,360.84        

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได้ 35,160,614.53        

หัก ภาษีเงินได้ 1,555.12                 

การลดลงในสนิทรัพย์สทุธจิากการด าเนินงานหลงัหักภาษีเงินได้ 35,159,059.41        

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จ ีแอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 (วันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 

ร้อยละของ

ชือ่หลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนรวม ETF

ประเทศสหรัฐอเมริกา

KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN TECHNOLOGY INDEX ETF 496,747,070.99 95.15

VANECK VECTORS RARE EARTH/STRATEGIC METALS ETF 25,306,591.57   4.85

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 522,053,662.56 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 492,456,036.54 บาท) 522,053,662.56 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใชก้ารจัดกลุม่ตามประเภทของอุตสาหกรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จ ีแอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม   
เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

  
  

 
 

 
 
 

น าเชค็หรือเงินสดเขา้บัญชีกระแสรายวัน 

 

ธนาคาร สาขา 
  

ชื่อบัญช ี ประเภท เลขทีบ่ัญช ี

กสิกรไทย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 602-100-0157 
กรุงไทย สีลม     บลจ.ฟิลลิป    กระแสรายวัน 022-605-3032 
ไทยพาณิชย ์ สีลม     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 065-302-7558 
กรุงเทพ จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร ์   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 054-301-7099 

กรุงศรีอยุธยา บางรัก     บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 007-009-6601 
ทหารไทยธนชาต อาคารวรวฒัน ์สีลม   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 118-1-07789-0 

เกียรตินาคินภัทร ส านักงานใหญ ่   บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน   กระแสรายวัน 100-000-2287 

 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน 

การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท์ 
รายงานส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคนืหนว่ยลงทนุ เบอร์โทรศัพท ์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0-2635-3123 
บริษัทหลักทรัพย์  เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0 2658 8777 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2627-3100 ต่อ 1388 

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  0-2638-5000, 0-2287-6000 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 0-2305-9000 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 0-2695-5847-9 

บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 0-2217-8852 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0-2659-8000 
บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ ากัด 0-2861-5508 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั 0-2660-6677 
บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 0-2658-9801-2 
บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน) 0-2022-5800 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  0-2-026-6222 
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   0-2659-2815 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณชิย์ จ ากัด 02-949-1999 
บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากัด 1240 กด 8 
บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากัด 0-2-026-5100 
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 02-659-7000, 02-099-7000 
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 02-009-8888 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02 088 9797 

 

       ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรสาร 0-2635-3040 โทรศัพท์ 0-2635-3033 
www.phillipasset.co.th 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


