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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ไชน่าอิควิตี , (KF-CHINA) ตั ,งแต่วนัที6 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที6 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี , มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 30 มิถนุายน 2565 เท่ากบั 557.35 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 6.9353 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 3.61 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 0.30 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีที6ผ่านมา Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 5 โดยตลาดหุ้นฮ่องกง
ยงัคงเจอกับแรงกดดนัต่อเนื6องทําให้การฟื,นตวัของตลาดยงัมีความผนัผวน โดยตลาดฮ่องกงได้รับแรงกดดนัจากการระบาดของ Covid-19 
รอบใหม่ที6ทําให้ทางการจีนต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคุมที6เข้มงวดขึ ,น ผ่านการจํากัดการเดินทางและล็อคดาวน์เมืองที6มีการระบาด
เช่นในเมืองใหญ่อย่างเซี6ยงไฮ้และปักกิ6ง นอกจากนี , ในช่วงที6ผ่านมาตลาดฮ่องกงยังเจอกับแรงกดดันจากความเสี6ยงเรื6องการ de-list 
หุ้นจีนออกจากสหรัฐฯ อีกทั ,งการดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดขึ ,นตามธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกอบกับความเสี6ยงจาก
กลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ที6ยงัคงอยู่ หลงัเผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทไม่สามารถชําระหนี ,ได้ทนัเวลา อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงกลางปี 2565 ตลาดจีนและฮ่องกงมีแนวโน้มดีขึ ,นหลงัทางการจีนผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ และกลบัมาให้ความสําคญักบั
การกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั ,ง  

ณ สิ ,นเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวดเทคโนโลยีร้อยละ 35.9 กลุ่มการเงินร้อยละ 27.9 กลุ่มสินค้า
ฟุ่ มเฟือยร้อยละ 9.3 กลุ่มอสงัหาริมทรพย์และการก่อสร้างร้อยละ 5.2 และกลุ่มสินค้าจําเป็นร้อยละ 4.2 เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมมุมองที6ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงและจีน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความผันผวน
โดยมองว่าความไม่แน่นอนในเรื6องนโยบายควบคุมในกลุ่มเทคโนโลยีจะทยอยหมดไป เช่นเดียวกับนโยบายล็อคดาวน์เพื6อควบคุมการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยตลาดฮ่องกงจะได้แรงส่งเพิ6มเติมหากรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความเสี6ยง
ในตลาดยงัคงอยู่ ทั ,งจากปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั ,งแรงกดดนัจากความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที6ยงัคงมี
ความไม่แน่นอนในเรื6องนโยบายการค้า เทคโนโลยี และโอกาสการ de-list หุ้นจีนจากตลาดสหรัฐฯ เป็นต้น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 700,627,724.39  บาท) 559,967,591.64        
เงินฝากธนาคาร 7,442,077.10            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 1,238,871.31            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 11,856.45                 
จากการขายหน่วยลงทุน 1,693,481.74            
จากเงินปันผล 8,062,067.12            

รวมสินทรัพย์ 578,415,945.36        
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 18,057,456.21          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,499,165.65            
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 19,226.51                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 474,315.92               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,778.47                   
หน้ีสินอ่ืน 11,591.31                 
รวมหน้ีสิน 21,063,534.07          
สินทรัพยสุ์ทธิ 557,352,411.29        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 803,636,410.92        
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (176,005,878.56)
บญัชีปรับสมดุล  (70,278,121.07)
สินทรัพยสุ์ทธิ 557,352,411.29        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.9353                      
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 80,363,641.0919      

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถุนายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 13,096.02                 
  รายไดเ้งินปันผล 8,107,070.54            
  รายไดอ่ื้น 339,246.18               

รวมรายได้ 8,459,412.74            
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,937,114.94            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 77,484.61                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 387,423.03               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 39,671.32                 
  ค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ 92,411.96                 

รวมค่าใชจ่้าย 2,534,105.86            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 5,925,306.88            

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (19,084,984.50)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (6,854,782.24)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (16,565,632.41)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 27,472,573.83          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (15,032,825.32)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (9,107,518.44)

หกั ภาษีเงินได้  (1,964.40)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (9,109,482.84)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 0.82
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวงถาม 123,260.77 123,260.77 0.02
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวงถาม 4,501,679.25 4,501,679.25 0.80
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 99.17
                              Hang Seng China Enterprises Index ETF HK2828013055 696,002,784.37 555,342,651.62 99.17
                              จ  านวน 1,588,700.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  77.7400 HKD
                              รวมเป็นเงิน 123,505,538.00 HKD

559,967,591.64 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 มิถุนายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 12,078,873.57 2.17

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 123,263.82 0.02

         FITCH-LONG

             Rate BBB 7,442,096.31 1.34

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 4,513,513.44 0.81

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 555,342,651.62 99.64

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 555,342,651.62 99.64

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (16,818,584.90)  (3.03)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (10,680,236.81)  (1.92)

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (3,712,550.63)  (0.67)

             Rate AA  (2,425,797.46)  (0.44)

อนืๆ 6,749,471.00 1.22

     ลูกหนี 9,755,548.86 1.75

     เจา้หนี  (2,531,761.94)  (0.44)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (474,315.92)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 557,352,411.29 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 39,867,171.75  (0.3849) 6 ก.ค. 2565  (2,145,144.75)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 19,918,926.00  (0.0769) 6 ก.ค. 2565  (428,661.99)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 22,674,307.50 0.1459 27 ก.ค. 2565 813,024.50

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 21,331,396.00 0.0018 27 ก.ค. 2565 10,228.06

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 116,155,802.25  (0.6661) 7 ก.ย. 2565  (3,712,550.63)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 17,974,440.00 0.0665 6 ก.ค. 2565 370,904.64

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 68,216,237.70  (0.1877) 28 ก.ย. 2565  (1,046,147.92)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 16,768,600.80  (0.1087) 6 ก.ค. 2565  (605,875.20)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,350,608.00  (0.1785) 6 ก.ค. 2565  (995,112.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 81,574,020.60  (0.7584) 27 ก.ค. 2565  (4,226,892.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 18,749,466.00 0.0080 27 ก.ค. 2565 44,714.11

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 121,537,124.80  (0.7185) 17 ส.ค. 2565  (4,004,796.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 32,240,208.00  (0.1601) 28 ก.ย. 2565  (892,274.33)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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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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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,937.11 0.8025

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 77.48 0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 387.42 0.1605

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.67 0.0165

ค่าที=ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -
ค่าใช้จ่ายอื=น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 2,441.68 1.0116

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที=เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที=รวมภาษีมลูค่าเพิ=มหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอื=นใดแล้ว

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที=เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที=นี W หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Wสินทั Wงหมด

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ณ วนัที=คํานวณ

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 ถงึวันที� 30 มิถนุายน 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์ฮ่องกง) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 28,767.08 100.00
รวม / Total 28,767.08 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี้ / Krungsri China Equity Fund

ตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอคิวติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 มิ.ย. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(29 มกราคม 2553) 

KF-CHINA -3.61% 3.23% -3.61% -25.88% -10.23% -7.52% -1.71% -2.90% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -0.30% 7.91% -0.30% -21.58% -6.87% -5.16% -1.21% -2.88% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 39.30% 35.48% 39.30% 32.84% 24.89% 22.35% 21.56% 22.33% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 39.38% 35.84% 39.38% 33.59% 25.75% 23.33% 22.65% 23.45% 
 

หมายเหตุ:    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี Hang Seng China Enterprise ในสกลุเงินดอลลารฮ์่องกง ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่า
สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่30 มิถนุายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิต้ี ไม่มี 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ  11.07% 
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(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/06/2022) 
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