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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าเอแชร์ อิควิตีเ% พือการออม
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
ไชน่าเอแชร์ อิควิตีเ- พื.อการออม (KFACHINSSF) ตั -งแต่วนั ที. 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที. 31 พฤษภาคม 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
มีรายละเอียดดังนี ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ไชน่าเอแชร์ อิควิตี -เพื.อการออม มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที. 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 231.62 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.6738 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 19.38 ลดลงใกล้ เคียง
กับเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที.ลดลงร้ อยละ 19.57
ภาวะการลงทุนในช่วงที.ผ่านมา
ในรอบครึ.งปี ที.ผ่านมา กองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity ปรับตัวลดลงราว 20% โดยตลาดหุ้นจีนเจอ
กับแรงกดดันจากความเสี.ยงด้ านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที.ทําให้ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ -น และการดําเนินนโยบายการเงินที.
เข้ มงวดขึ -นของทางเฟด อีกทังปั
- ญหาภายในประเทศ จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที.เผชิญกับปั ญหาด้ านสภาพคล่องทําให้ มีหลายบริษัทที.ไม่
สามารถชําระหนีไ- ด้ ทันเวลา นอกจากนี - ตลาดจีนยังเจอแรงกดดันจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ที.ทําให้ รัฐบาลจีนต้ อง
กลับมาใช้ มาตรการ lockdown เข้ มงวดอีกครัง- ในเมืองใหญ่อย่างเซี.ยงไฮ้ และปั กกิ.ง อย่างไรก็ดี ในช่วงที.ผ่านมาธนาคารกลางจีนได้ ใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อยคลายเพื.อเข้ ามาสนับสนุนสภาพคล่องในตลาดต่อเนื.อง ผ่านการลดดอกเบี -ยนโยบายและอัตราส่วนสํารองทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ลง อีกทัง- รัฐบาลยังกลับมาให้ ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครัง- โดยตั -งเป้าการเติบโตปี นี -ไว้ ที.
5.5% ทังนี
- - ตลาดจีนปรับตัวลงไปค่อนข้ างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครังณ สิ -นเดือนเมษายน 2565 กองทุนหลักมีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดสินค้ าจําเป็ น 23.8% หมวด Healthcare 21.5% หมวดการเงิน
21.4% และหมวดสินค้ าฟุ่ มเฟื อย 9.8% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
สําหรับแนวโน้ มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที.ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ถึงแม้ ในปั จจุบันจะมีความผันผวนโดยมองว่า
ความไม่แน่นอนในเรื. องนโยบายควบคุมในแต่ละอุตสาหกรรมจะทยอยหมดไป ขณะที.นโยบาย lockdown เพื.อควบคุมการแพร่ ระบาด
ของจีนจะส่งผลกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน แต่รัฐบาลออกมายํ -าว่าจะกลับมาสนับสนุนสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครังในปี นี - โดยในช่วงที.ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเจอแรงขายอย่างหนักทําให้ valuations กลับมาน่าสนใจอีกครัง- อย่างไรก็ตาม ความเสี.ยงใน
ตลาดจีนยังคงมีอยู่ ทังจากปั
ญหาสภาพคล่องในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อีกทังแรงกดดั
นจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที.ยงั คงมี
ความไม่แน่นอนในเรื. องนโยบายการค้ า เทคโนโลยี และโอกาสการ de-list หุ้นจีนจากตลาดสหรัฐฯ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที.ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง- นี - บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที.เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิต0 ีเพืBอการออม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 317,605,021.18 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอืBน
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

231,822,344.78
3,681,559.86
705,814.51
1,889.69
348,365.61
236,559,974.45
4,690,514.66
241,947.36
283.45
5,448.21
4,938,193.68
231,621,780.77

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ล้านหน่วย มูลค่าทีBตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีBได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีBจาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
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347,057,974.59
(84,092,239.91)
(31,343,953.91)
231,621,780.77

6.6738
34,705,797.1657

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิตีเพื@อการออม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที@ 31 พฤษภาคม 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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2,100.67
1,059,579.79
1,061,680.46
1,013,090.05
37,990.98
189,954.36
34,903.96
1,275,939.35
(214,258.89)
(1,558,740.87)
(53,939,508.32)
(530,599.35)
2,418,214.88
(53,610,633.66)
(53,824,892.55)
(315.10)
(53,825,207.65)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิต( ีเพื:อการออม
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.เอสซีบี เอกซ์
จํานวนเงิน 106,728.00 USD
หน่วยลงทุน
UBS (Lux) Investment SICAV-China A
Opportunity (USD) (Class P-acc)
จํานวน 24,095.910000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 276.8400 USD
รวมเป็ นเงิน 6,670,712.28 USD

Unaudited
อัตรา
ร้อยละ
หมายเลขตรา
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี(ย วันครบอายุ
ของ
สาร
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(%)
มูลค่า

เมื:อทวง

3,650,631.24

3,650,631.24

1.57
1.57
98.43

UBCAPA2
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313,954,389.94 228,171,713.54

98.43

231,822,344.78

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่ าเอแชร์ อคิ วิตีเพือการออม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565

มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า

3,683,449.55

1.59

3,683,449.55
231,822,344.78

1.59
100.09

228,171,713.54

98.51

3,650,631.24
(3,984,700.15)

1.58
(1.72)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
(121,377.40)
FITCH-LONG
Rate AA+
848.36
Rate AA
(77,038.13)
Rate AA(3,787,132.98)
อืนๆ
100,686.59
ลูกหนี
348,365.61
เจ้าหนี
(5,731.66)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(241,947.36)
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

231,621,780.77
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% NAV

(0.05)
0.00
(0.03)
(1.64)
0.04
0.15
(0.01)
(0.10)
100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่ าเอแชร์ อคิ วิตีเพือการออม
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 31 พฤษภาคม 2565
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
กําไร/ขาดทุน
% NAV วันครบกําหนด
(Notional Amount)
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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50,951,508.30
33,065,533.70
50,422,313.50
53,345,614.00
48,861,717.50
3,648,389.95
18,275,833.00
24,292,454.00
26,347,419.00
7,891,509.60
8,045,476.00
9,715,924.00

(1.0545)
(0.3213)
(0.2593)
0.0209
(0.0205)
(0.0010)
0.1117
0.1482
(0.2921)
(0.0764)
0.0099
0.0141

2 มิ.ย. 2565
24 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565
2 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565
1 มิ.ย. 2565
24 มิ.ย. 2565
15 ก.ค. 2565
15 ก.ค. 2565
24 มิ.ย. 2565
24 มิ.ย. 2565
2 ก.ย. 2565

(2,442,462.36)
(744,182.94)
(600,487.68)
48,391.00
(47,542.64)
(2,241.29)
258,707.46
343,166.14
(676,670.44)
(176,927.31)
22,960.91
32,589.00

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 จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่ าเอแชร์ อิควิตีเพือการออม
ตัง* แต่ วันที 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

จํานวนเงิน
(หน่ วย:พันบาท)
1,013.09
37.99
189.95
34.90
1,275.93

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรั พย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/
0.8560
0.0321
0.1605
0.0295
1.0781

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษี มลู ค่าเพิ7มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที7คํานวณ

11

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีไชน่ าเอแชร์ อิควิตีเพือการออม
% ตามช่ วงเวลา

% ต่ อปี

ผลการดําเนินงาน
Year to
สินสุด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
6 เดือน
1 ปี

KFACHINSSF

-21.95%

-15.21%

-19.38%

-35.30%

N/A

N/A

N/A

-24.79%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

-18.77%

-11.85%

-19.57%

-15.95%

N/A

N/A

N/A

-3.13%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

26.65%

31.87%

25.24%

23.59%

N/A

N/A

N/A

23.53%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

25.08%

29.90%

23.61%

21.01%

N/A

N/A

N/A

21.27%

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(29 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชีวัดตามกองทุนหลัก ในสกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีPยนเพืPอเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีPคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีPมีอายุเกินหนึPงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2565)
ชือกองทุน

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ไชน่าเอแชร์อิควิตีเพือการออม

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

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 31 พฤษภาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิK
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา

โชคทิพย์พฒั นา
บัวชู
สุขศรี วงศ์
ประติพทั ธิKพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
สอนไว
อวยพรชัยสกุล
อนุรัตน์
ตันติสุนทร

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 31 พฤษภาคม 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 1.96%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 31/05/2022)
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