รายงานประจําครึ่งปีแรก 2563
รอบระยะเวลาตั้งแต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

KF-CHINA

กองทุนรวม
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้

Krungsri China Equity Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

Bangkok 10330 Thailand

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.krungsriasset.com

www.krungsriasset.com

T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777

โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึ่งปี แรก 2563
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าอิควิตี ้
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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 ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์

12

 ผลการดําเนินงาน

13

 ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
- รายชื่อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ไชน่าอิควิตี ้
(KF-CHINA) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไชน่าอิควิตี ้ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เท่ากับ 526.97 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 8.4982 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 13.10 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงาน ที่ลดลงร้ อยละ 9.98
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ในรอบครึ่ งปี ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นฮ่องกงมีความผันผวนมาก โดยดัชนี Hang Seng China ETF ปรั บตัวลง 11.6% ในช่วงต้ นปี 2563
ตลาดฮ่องกงถูกกดดันด้ วยการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ ทางรัฐบาลฮ่องกงต้ องประกาศมาตรการ lockdown เพื่อควบคุมการ
แพร่ ระบาด โดยมีการปิ ดสถานที่ท่องเที่ยว งดการเดินทาง และงดการรวมกลุ่ม ทําให้ เศรษฐกิจต้ องหยุดชะงัก โดยฮ่องกงเองมีการ
ควบคุมการระบาดได้ ดี ทําให้ สามารถผ่อนคลายมาตรการ lockdown ได้ เร็ว อย่างไรก็ตาม ตลาดฮ่องกงกลับมาถูกกดดันรุนแรงอีกครัง้
ในช่วงเดือนมิถุนายน จากความขัดแย้ งระหว่างจีนและฮ่องกง โดยรัฐบาลจีนมีการผ่านร่ างกฏหมายควบคุมฮ่องกงอันใหม่ที่ให้ อํานาจ
รัฐบาลจีนมากขึ ้นในฮ่องกง ซึ่งรวมถึงอํานาจในการสลายการชุมนุม ทําให้ ชาวฮ่องกงไม่พอใจและออกมาประท้ วงรอบใหม่ นอกจากนี ้
สหรัฐฯ ได้ มีการตอบโต้ จีนผ่านการถอดฮ่องกงออกจากสิทธิพิเศษทางการค้ าที่ได้ รับ เนื่องจากมองว่าฮ่องกงถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน
มากขึ ้น โดยความขัดแย้ งระหว่างจีนและสหรัฐฯ และการประท้ วงที่กลับมาในฮ่องกงจะเป็ นปั จจัยเสี่ยงกดดันการขยายตัวของตลาดหุ้น
ฮ่องกง
ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2563 กองทุนหลักมีสดั ส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน 44.4% หมวด IT 11.4% หมวดอสังหาริ มทรพย์ 8.8% และ
หมวดการสื่อสาร 8.6% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
การลงทุนในตลาดฮ่องกงยังคงเจอกับความเสี่ยงทังเรื
้ ่ องการประท้ วงที่กลับมาหลังจากที่ทางการจีนผ่านร่ างกฏหมายอันใหม่ที่ให้ อํานาจ
จีนในฮ่องกงมากขึ ้น อีกทังจะต้
้ องเจอกับแรงกดดันจากความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คาดว่าจะมีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ด้ านเศรษฐกิจของฮ่องกงยังคงชะลอตัวเนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 และการประท้ วงที่
ยืดเยือ้ อย่างไรก็ดี แรงส่งสําคัญของตลาดฮ่องกงจะมาจาก valuation ของตลาดที่ค่อนข้ างถูก และหุ้นขนาดใหญ่ ในกลุ่มเทคโนโลยีที่
ปรับตัวดีขึ ้น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต0 ี
งบดุล
ณ 30 มิถุนายน 2563
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 581,046,286.45 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0สญ
ั ญาแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากเงินปั นผล
รวมสิ นทรัพย์

513,290,962.47
1,698,679.78
9,545,635.84
29,880.53
39,066.34
6,081,613.31
530,685,838.27

หนี0สิน
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี4ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื4น
หนี0สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

3,179,101.02
3,683.18
523,330.56
4,482.09
6,088.79
3,716,685.64
526,969,152.63

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าที4ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที4ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

620,095,282.18
(105,692,513.25)
12,566,383.70
526,969,152.63

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที4จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)

8.4982
62,009,528.2177
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที, 30 มิถุนายน 2563
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื,น
รายได้ทงสิ
ั น
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวเนื,องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้
ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทังสิ น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที,เกิดขึนทังสิ น
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที,ยงั ไม่เกิดขึนทังสิ น
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) ที,เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ,มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
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51,353.01
6,106,496.66
412,397.14
6,570,246.81
2,436,727.77
150,265.96
450,797.97
39,781.56
4,156.99
7,702.96
84,291.34
3,173,724.55
3,396,522.26
(25,645,309.25)
(57,732,355.23)
(83,377,664.48)
(79,981,142.22)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิต- ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 มิถุนายน 2563
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย

เงินต้น (บาท) /
วันครบอายุ

จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
Hang Seng H-SHARE Index ETF
จํานวน 1,265,300.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 99.0400 HKD
รวมเป็ นเงิน 125,315,312.00 HKD

0.200000 เมื<อทวงถาม
0.300000 เมื<อทวงถาม

HK2828013055
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มูลค่า
เงินลงทุน

23,182.46
14,036,640.06

2.73
0.00
2.73

566,986,463.93 499,231,139.95

97.26
97.26

513,290,962.47

100.00

23,182.46
14,036,640.06

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี้
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA
อืน่ ๆ
ลูกหนี้
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
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% NAV

15,788,382.83

2.99

23,183.24

0.00

1,698,689.23

0.32

14,066,510.36
499,231,139.95

2.67
94.74

499,231,139.95
9,545,635.84

94.74
1.82

2,833,124.31
2,773,474.80

0.54
0.53

3,939,036.73
2,403,994.01
6,120,679.65
(3,193,355.08)
(523,330.56)

0.75
0.45
1.16
(0.61)
(0.10)

526,969,152.63

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่ าอิควิตี้
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า ณ 30 มิถุนายน 2563
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย
บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง

31,967,962.40
46,716,539.40
87,356,977.80
72,140,411.20
55,383,174.00
59,344,944.00
14,348,539.80
52,269,478.00
70,511,490.00
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0.1957
0.2521
0.2996
0.4929
0.0334
0.4358
0.0718
0.0269
0.0030

22 ก.ค. 2563
29 ก.ค. 2563
5 ส.ค. 2563
15 ก.ค. 2563
19 ส.ค. 2563
8 ก.ค. 2563
29 ก.ค. 2563
11 ส.ค. 2563
26 ส.ค. 2563

1,031,433.52
1,328,665.73
1,578,937.48
2,597,452.80
176,022.00
2,296,670.24
378,570.13
142,007.04
15,876.90

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าอิควิตี้
ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(Foreign Investment Expense)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 3/

จํานวนเงิน
(หน่ วย:พันบาท)
2,436.73
150.27
450.80
39.78
4.16

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรั พย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/
0.8676
0.0535
0.1605
0.0141
0.0015

3,081.74

1.0972

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ ว
2/ ปั จจุบนั เรียกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.8025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป
3/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี ้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คํานวณ
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ค่ านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี้ / Krungsri China Equity Fund
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
จานวนเงิน
( ดอลลาร์ ฮ่องกง )
49,624.05
841.34
50,465.39

บริษทั
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd.
UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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อัตราส่ วน (%)
98.33
1.67
100.00

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าอิควิตี
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที มิ.ย. $%&

% ต่ อปี
นับจากวันเริม
โครงการ
($7 มกราคม $%% )

Year to
Date

ย้ อนหลัง
เดือน

ย้ อนหลัง
& เดือน

ย้ อนหลัง
2 ปี

ย้ อนหลัง
ปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
% ปี
2 ปี

KF-CHINA

-13.10%

2.75%

-13.10%

-11.35%

-6.06%

-7.23%

-1.35%

-1.55%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-9.98%

-4.10%

-9.98%

-8.96%

-4.74%

-7.23%

-2.04%

-2.31%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

26.24%

19.92%

26.24%

20.96%

18.98%

19.80%

21.21%

21.41%

ความผันผวนของตัวชีวัด

27.22%

20.57%

27.22%

22.07%

20.19%

21.05%

22.38%

22.61%

หมายเหตุ:

* ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี Hang Seng China Enterprise (HSCEI) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีEยนเพืEอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ
วันทีEคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีEมีอายุเกินหนึEงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2563)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าอิควิตี
หมายเหตุ:

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิพุธ
นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิL
นายพลสิ ทธิL
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา

เอืออานันท์
โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิLพงษ์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อาหุนยั
อนุรัตน์
ตันติสุนทร

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน / ใน 0 ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ /A.C0%
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(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 0F/06/2020)
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