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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ไชน่าอิควิตี , (KF-CHINA) ตั,งแต่วนัที6 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที6 30 มิถนุายน 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี, 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี , มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที6 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 441.64 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 9.3567 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 6 เดือน เพิ6มขึ ,นรอ้ยละ 0.49 นอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงาน ที6เพิ6มขึ ,นรอ้ยละ 6.74 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีที6ผ่านมา ตลาดหุน้ฮ่องกงมีความผันผวน โดย Hang Seng China Enterprises Index ETF ปรบัตัวลดลงราว 0.5% 
ตลาดหุน้ฮ่องกงยงัคงเจอกบัแรงกดดนัตามตลาดหุน้จีนและความกังวลเรื6องความสมัพนัธร์ะหว่างจีนและฮ่องกงที6ยงัมีความไม่แน่นอน 
ในช่วงตน้ปี 2564 ตลาดหุน้ฮ่องกงเจอแรงขายตามตลาดจีน เนื6องจากนักลงทุนมีความกังวลเรื6องธนาคารกลางจีนจะเริ6มลดนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงินและลดสภาพคล่องในตลาดลงหลงัจากที6เศรษฐกิจสามารถฟื,นตวัไดด้ี นอกจากนี, ตลาดฮ่องกงยงัเจอแรงกดดนั
จากกฏหมายป้องกันการผูกขาดในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี โดยทางการจีนตอ้งการที6จะเข้ามาควบคุมป้องกันผู้เล่นขนาดใหญ่ใน
กลุ่มเทคโนโลยี ซึ6งที6ผ่านมาไดม้ีการปรบั Alibaba และ Tencent อีกทั,งยงัเรียกบริษัทเทคโนโลยีของจีนไปสอบสวนเพิ6มเติม อย่างไรก็ตาม 
ในภาพเศรษฐกิจ ทางฮ่องกงมีการควบคุมการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ไดด้ี โดยทยอยผ่อนคลายมาตรการ lockdown อีกทั,ง 
ยงัเรง่การฉีดวคัซีนทาํใหค้าดว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงจะทยอยฟื,นตวัไดใ้นปีนี,  

ณ สิ ,นเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนหมวดเทคโนโลยี 32.7% หมวดการเงิน 29.8% หมวดอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 7.96% และหมวดสินคา้ฟุ่ มเฟือย 6.0% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

ยงัคงมีมมุมองที6ดีต่อการลงทนุในตลาดหุน้ฮ่องกง ถึงแมว้่าปัจจบุนัตลาดฮ่องกงจะมีความผนัผวนจากแรงกดดนัจากทางการจีน ทั,งจาก
เรื6องการลดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจและความพยายามที6จะควบคุมหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนผ่านกฏหมายป้องกันการ
ผูกขาด โดยกลุ่มหุน้เทคโนโลยีของจีนมีการจดทะเบียนที6ตลาดฮ่องกงเช่นกัน จึงเจอกับความผันผวนในช่วงที6ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ฮ่องกงมีการควบคุมการระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ไดด้ี อีกทั,ง ยงัเร่งการฉีดวคัซีนทาํใหค้าดว่าเศรษฐกิจของฮ่องกงจะทยอยฟื,นตวั 
ทั,งนี , ความผนัผวนในตลาดจะยงัคงอยู่โดยตอ้งจบัตามองนโยบายของ Biden ที6มีต่อจีน ในเรื6องการคา้และเทคโนโลยี และโอกาสที6เฟด
จะลดการเขา้ซื ,อสินทรพัย ์(QE Tapering)  

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที6ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายตุิธรรม (ราคาทุน 456,070,779.65  บาท) 441,851,179.35          

เงินฝากธนาคาร 2,169,123.83              

ลูกหนีจากสญัญาอนุพนัธ์ 10,390.76                   

ลูกหนี

จากดอกเบีย 12,416.69                   

จากการขายเงินลงทุน 11,695,794.24            

จากการขายหน่วยลงทุน 42,307.54                   

จากเงินปันผล 3,275,175.90              

รวมสินทรัพย์ 459,056,388.31          

หนีสิน

เจา้หนีจากสญัญาอนุพนัธ์ 8,026,619.56              

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 8,927,145.63              

ค่าธรรมเนียมสบัเปลียนหน่วยลงทุน 48,712.72                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 405,455.49                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,862.50                     

หนีสินอืน 9,946.22                     

รวมหนีสิน 17,419,742.12            

สินทรัพยสุ์ทธิ 441,636,646.19          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าทีตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 471,999,937.31          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (51,699,114.56)

บญัชีปรับสมดุล 21,335,823.44            

สินทรัพยสุ์ทธิ 441,636,646.19          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.3567                        

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด (หน่วย) 47,199,993.7310        

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 มิถุนายน 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบีย 13,586.60                   

  รายไดเ้งินปันผล 3,207,212.37              

  รายไดอื้น 354,119.33                 

รวมรายได้ 3,574,918.30              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,645,371.36              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 83,342.04                   

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 329,074.33                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 39,671.31                   

  ค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพย์ 51,418.89                   

รวมค่าใชจ่้าย 2,148,877.93              

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,426,040.37              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 2,211,774.31              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน  (1,415,853.76)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (15,705,704.36)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 17,226,438.34            

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยงัไม่เกิดขึน 2,316,654.53              

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,742,694.90              

หกั ภาษีเงินได้ (2,037.98)

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 3,740,656.92              

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบีย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 2.38

                              บมจ.ธ.ทิสโก้  0.150000 เมือทวงถาม 23,216.70 23,216.70 0.01

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมือทวงถาม 10,478,657.40 10,478,657.40 2.37

หลกัทรัพยต์่างประเทศ

หน่วยลงทุน 97.62

                              Hang Seng China Enterprises Index ETF HK2828013055 445,568,905.55 431,349,305.25 97.62

                              จาํนวน 965,300.000000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  108.2000 HKD

                              รวมเป็นเงิน 104,445,460.00 HKD

441,851,179.35 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควตีิ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 12,683,414.62 2.88

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 23,217.30 0.01

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,169,147.32 0.49

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 10,491,050.00 2.38

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 431,349,305.25 97.67

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 431,349,305.25 97.67

สัญญาซือขายล่วงหน้า (8,016,228.80) (1.81)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (1,206,186.05) (0.27)

         FITCH-LONG

             Rate AA (6,810,042.75) (1.54)

อืนๆ 5,620,155.12 1.26

     ลูกหนี 15,013,277.68 3.40

     เจา้หนี (8,987,667.07) (2.05)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (405,455.49) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  441,636,646.19 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 95,303,419.80 (0.4556) 7 ก.ค. 2564 (2,012,224.22)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 11,550,081.30 (0.0667) 14 ก.ค. 2564 (294,687.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 10,671,962.70 (0.0542) 14 ก.ค. 2564 (239,431.25)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 63,464,155.20 (0.4358) 27 ก.ค. 2564 (1,924,680.41)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 70,267,887.90 (0.2118) 4 ส.ค. 2564 (935,232.99)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 51,992,537.60 (0.3179) 21 ก.ค. 2564 (1,403,786.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 11,674,554.39 (0.0048) 5 ก.ค. 2564 (21,239.85)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 11,834,802.00 0.0024 14 ก.ค. 2564 10,390.76

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 29,251,664.60 (0.1669) 14 ก.ค. 2564 (737,158.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 86,954,658.00 (0.1037) 11 ส.ค. 2564 (458,178.46)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,645.37 0.8025

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee)   2/ 83.34 0.0407

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 329.07 0.1605

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.67 0.0194

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  3/ 2,097.45 1.0231

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/  ปัจจบุนัเรยีกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0321  ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  มีผลตงัแตว่นัที 16 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป

3/ ไมร่วมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกิดขึนจากการซอืขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในทีนี หมายถึง มลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสินทงัหมด

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ณ วนัทีคาํนวณ

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี

ตังแต่วันท ี1 มกราคม 2564 ถงึวันท ี30 มิถุนายน 2564

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพยสิ์น* (ต่อปี) 1/
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UOB Kay Hian Pte Ltd
( ดอลลาร์ฮ่องกง )

22,926.92 100.00
รวม / Total 22,926.92 100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควติี ้/ Krungsri China Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บริษทั จ านวนเงนิ   อัตราส่วน (%)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีไชน่าอคิวติ ี � 
 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี� 30 มิ.ย. 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ�ม 
โครงการ 

(29 มกราคม 2553) 

KF-CHINA 0.49% -2.03% 0.49% 10.10% -2.76% 0.90% -0.84% -0.58% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 6.74% -0.27% 6.74% 13.16% -1.91% 2.21% -1.20% -1.04% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 19.46% 14.79% 19.46% 18.52% 18.86% 17.99% 21.24% 21.18% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 20.39% 16.05% 20.39% 19.37% 20.08% 19.16% 22.46% 22.35% 
 

หมายเหตุ:    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี Hang Seng China Enterprise (HSCEI) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีEยนเพืEอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ 
วนัทีEคาํนวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนทีEมีอายเุกินหนึEงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มกราคม 2564 ถึงวันที� 30 มิถนุายน 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิL พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิL  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิL  อาหุนยั 
10. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ  15.81%  
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(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/06/2021) 
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