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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขาย
ผู้ลงทนุรายย่อย (KFFVPE-UI) ตั =งแต่วนัที? 24 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที? 31 มีนาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี = 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที? 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 
1,189.91 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.9015 บาท โดยมีผลการดําเนินตั =งแต่จดัตั =งกองทุน ลดลงร้อยละ 
0.99 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที?เพิ?มขึ =นร้อยละ 0.04 

ภาวะการลงทนุในช่วงที?ผ่านมา 

ในไตรมาส 1 ของปี 2565 คณะกรรมการการลงทุนของกองฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี = ทรัสต์ I (“กองทรัสต์”) ได้อนุมัติการลงทุน
ใน 7 บริษัท ซึ?งรวมการลงทนุในกิจการ Startup ที?มีอยู่ก่อนวนัปิดรับการลงทนุ (Warehoused asset) คิดเป็นมลูค่ารวม 266.3 ล้านบาท 
โดยได้เริ?มลงทนุใน 5 บริษัทแล้ว ในขณะที?อีก 2 บริษัทกําลงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการซึ?งคาดวา่จะเสร็จสิ =นภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 
สําหรับการลงทุนใน Warehoused asset มีเป้าหมายเพื?อให้กองทรัสต์สามารถเริ?มต้นลงทุนได้ทันทีหลังจากที?มีการจดัตั =งกองทรัสต์
เสร็จสิ =น โดยจะคดัเลือกจากสินทรัพย์ที?มีศกัยภาพในการระดมเงินทุนหรือออกจากการลงทุนได้ในอนาคตอนัใกล้ ซึ?งแนวทางการลงทนุ
ดังกล่าวจะช่วยเพิ?มโอกาสให้กับกองทุนฯ ในการรับรู้ผลกําไรเร็วกว่าที?คาด ในขณะเดียวกัน กองทรัสต์ยังคงดําเนินการคดัเลือกและ
วิเคราะห์การลงทุนใหม่ๆ ที?มีศกัยภาพในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ?งรวมถึงธุรกิจ Start-ups ที?อยู่ในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (pre-IPO) ในกลุ่ม FinTech และ E-commerce และธุรกิจ Start-ups ที?อยู่ที?ช่วงการหาพนัธมิตรในการดําเนินธุรกิจ ในกลุ่ม 
E-commerce และยานยนต์  

ณ วนัที? 31 มีนาคม 2565 ราคา NAV ของกองทรัสต์อยู่ที? 98.49 บาท เปลี?ยนแปลงเล็กน้อยจากราคาพาร์ที? 100 บาท ณ วนัจดัตั =งกองทุนฯ 
เนื?องจากราคา NAV ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านการดําเนินงาน ในขณะที?กองทนุเพิ?งเริ?มต้นการลงทนุ จึงยงัไม่ได้รับรู้ผลกําไรจากการลงทนุ
ในช่วงเริ?มต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ระบบนิเวศน์ของธุรกิจ Start-up ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีศกัยภาพการเติบโตที?แข็งแกร่ง สนบัสนุนโดยการเข้ามามีบทบาท
มากขึ =นของอินเทอร์เน็ตท่ามกลางการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ?งทําให้เกิดการปรับตวัสู่โลกดิจิทลัรวดเร็วขึ =น โดยคาดว่าแนวโน้มการ
เติบโตนี =จะยงัคงดําเนินต่อเนื?องในระยะยาว ซึ?งผู้จดัการกองทนุให้ความสําคญักับการลงทนุในธุรกิจ start-up ระดบั series A ขึ =นไป ใน
ธุรกิจที?เกี?ยวข้องกบั E-commerce, ยานยนต์ และธุรกิจที?ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี?ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลงัช่วงการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยกองทรัสต์เน้นการลงทนุในธุรกจิที?มีศกัยภาพในประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 
และมองหาโอกาสการลงทนุในธุรกิจ Start-up ที?มีผลการดําเนินงานที?น่าสนใจจากทั?วโลก  
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที?ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั =งนี = บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที?เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,191,281,108.40 100.11

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 546,619,500.00 45.94

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

             อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี 637,369,152.00 53.56

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH_TH-LONG

             Rate BBB 7,292,456.40 0.61

อนืๆ  (1,367,731.91)  (0.11)

     เจา้หนี  (34,582.58) 0.00

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,333,149.33)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,189,913,376.49 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานสรุปเงินลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 637,369,152.00 53.56

(ข)  ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 0.00 0.00

       ผูส้งัจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ค)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 0.00 0.00

       ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั

(ง)  ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกว่า investment grade 0.00 0.00

       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้าํประกนั

สดัส่วนเงินลงทุนขนัสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทีบริษทัจดัการตงัไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั  15  %
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กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอยีดตัวตราสารและความน่าเชือถือของตราสารทุกตวัใน Port  ณ   31 มีนาคม 2565

วนัครบ อนัดบั มูลค่าหน้าตวั มูลค่าตาม

ประเภท ผูอ้อก ผูค้าํ/ผูรั้บรอง/ผูส้ลกัหลงั กาํหนด ความน่า ราคาตลาด

เชือถือ

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

1  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั                                    5 มกราคม 2566 640,000,000.00 637,369,152.00
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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)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 3,434.17               1.0700               

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 85.85                    0.0268               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 515.13                  0.1605               

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 61.20 0.0190

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 4,096.35            1.2763            

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที7คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตั *งแต่วันที� 24 ธันวาคม 2564 ถงึวันที� 31 มีนาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ี Finnoventure PE Y2033-ห ้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ+นสุด ณ วันท ี/ 31 มีนาคม 2565 

% 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 

(24 ธ ันวาคม 2564) 

KFFVPE-UI -0.96% -0.96% N/A N/A N/A N/A N/A -0.99% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 0.00% 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ :   *  ไม่มีดชันีชี �วดั (Benchmark) เนื7องจากกองทนุมีการบริหารจดัการที7มีลกัษณะเฉพาะ เพื7อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที7คาดหวงั
ตามระยะเวลาที7กาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุกบัดชันีชี �วดั 

**   ผลตอบแทนที7มีอายเุกินหนึ7งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที� 31 มนีาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033-ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่มี 

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

(2) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y@ABB-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ใช้บริการบุคคลอื�น  ๆ(soft commission) 

บริษทัที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.  

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีYคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซี ไอ เอม็ บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตีY  จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่างๆ  

เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 
เพื�อประโยชน์ของกองทุน 

(3) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิ] พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์

(4) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(5) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา  เท่ากับ 0%

24




