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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
อินเดียอิควิตี * (KF-INDIA) ตั *งแต่วนัที3 1 กนัยายน 2565 ถึงวนัที3 28 กมุภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี * มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 28 กมุภาพนัธ์ 2566 เท่ากบั 244.70 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8263 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 7.52 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 14.19 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบครึ3งปีบญัชีที3ผ่านมา กองทุน FSSA Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลกั) ปรับตวัลดลงประมาณ 5% จากแรงขายทํากําไร
ในตลาดหุ้นอินเดีย รวมทั *งประเด็นข่าวเชิงลบเกี3ยวกบักลุ่ม Adani group  โดยในช่วงเดือนกันยายน 2565 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 
ของกองทนุหลกัปรับตวัขึ *นทําจดุสงูสดุ ก่อนจะมีการปรับตวัลงจากแรงขายทํากําไรในตลาดหุ้นอินเดียจากระดบั Valuation ที3ค่อนข้างสงู
โดยเปรียบเทียบเมื3อเทียบกบัตลาดอื3นๆ ทั3วโลก นอกจากนี *ในช่วงต้นปี 2566 ประเด็นการทจุริตของ Adani group ทําให้ sentiment ของ
ตลาดอินเดียมีแนวโน้มปรับตวัแย่ลง อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทนุหลกัมีการลงทุนในหุ้นที3มีพื *นฐานแข็งแกร่งในตลาด ไม่ลงทนุในหุ้นที3
มีแนวโน้มจะเป็นฟองสบู่ ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุดีกว่าเมื3อเทียบกบัดชันีอ้างอิงอย่างมีนยัสําคญั  

ณ สิ *นเดือนมกราคม 2566 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Financials 27.2% หมวด Consumer Staples 15.1% หมวด 
Consumer Discretionary 14.9% และ หมวด Industrials 11.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อภาพการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียที3มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าประเทศอื3นๆ โดยเปรียบเทียบ จาก
ระดบัแรงงานที3ยงัอยู่ในระดบัสงู อายเุฉลี3ยไม่สงูมากนกั และรายได้ต่อหวัของประชากรในประเทศยงัอยูใ่นระดบัตํ3า อย่างไรก็ดีด้วยระดบั 
valuation ที3ค่อนข้างตึงตวัในปัจจบุนัของตลาดหุ้นอินเดีย การ stock selection จึงมีความสําคญัมากขึ *น ผู้จดัการกองทุนหลกั ได้มีการ 
overweight ในหุ้นหมวดที3มีการเติบโตที3ดีและมีมลูค่าโดยเปรียบเทียบไม่แพงมากนกั และมีการ underweight ในหมวดที3ค่อนข้างแพง
โดยเปรียบเทียบ โดย ณ สิ *นเดือนมกราคม 2566 ผู้จัดการกองทุนมีการ overweight ในหมวด Financial (27.2% vs. 24.7% ในดัชนีอ้างอิง) 
หมวด Consumer Staples (15.1% vs. 9.5% ในดชันีอ้างอิง) และหมวด Consumer discretionary (14.9% vs. 9.9% ในดชันีอ้างอิง) 
ในขณะที3มีการ underweight ในหมวด Information Technology (6.5% vs. 15.7% ในดชันีอ้างอิง) และ หมวด Utilities (3.4% vs. 5% 
ในดชันีอ้างอิง) เป็นต้น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 205,357,923.04  บาท) 249,074,357.31      
เงินฝากธนาคาร 2,340,977.58          
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 3,995.91                  
จากการขายหน่วยลงทุน 32,266.59                

รวมสินทรัพย์ 251,451,597.39      
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,085,823.98          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 417,363.66             
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 21,449.51                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 218,404.36             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 599.39                     
หน้ีสินอ่ืน 6,055.31                  
รวมหน้ีสิน 6,749,696.21          
สินทรัพยสุ์ทธิ 244,701,901.18      

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 226,025,194.84      
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (24,294,863.71)
บญัชีปรับสมดุล 42,971,570.05        
สินทรัพยสุ์ทธิ 244,701,901.18      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.8263                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 22,602,519.4881    

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 9,240.06                     

รวมรายได้ 9,240.06                     
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 985,191.57                 
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 39,407.66                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 197,038.32                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 30,348.28                   

รวมค่าใชจ่้าย 1,251,985.83              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,242,745.77)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,357,772.67              
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (20,325,449.45)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (523,992.01)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (1,685,276.85)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน (18,176,945.64)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (19,419,691.41)

หกั ภาษีเงินได้  (1,386.01)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (19,421,077.42)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.03
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.650000 เม่ือทวง 2,576,181.59 2,576,181.59 1.03
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 98.97
                              FSSA Indian Subcontinent Fund IE00B6Y13T06 202,781,741.45 246,498,175.72 98.97
                              จ  านวน 213,960.840000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  32.5978 USD
                              รวมเป็นเงิน 6,974,652.70 USD

249,074,357.31 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 4,921,155.08 2.01

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,342,206.31 0.96

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 2,578,948.77 1.05

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 246,498,175.72 100.73

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 246,498,175.72 100.73

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (6,085,823.98)  (2.49)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA  (3,978,606.51)  (1.63)

             Rate AA-  (2,107,217.47)  (0.86)

อนืๆ  (631,605.64)  (0.25)

     ลูกหนี 32,266.59 0.01

     เจา้หนี  (445,467.87)  (0.17)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (218,404.36)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 244,701,901.18 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดยีอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สัญญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 92,511,181.50  (0.8611) 24 มี.ค. 2566  (2,107,217.47)

    สัญญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 69,639,207.00  (0.2859) 3 มี.ค. 2566  (699,551.79)

    สัญญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 44,627,139.00  (1.0470) 12 เม.ย. 2566  (2,562,118.62)

    สัญญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 9,549,161.00  (0.0956) 12 เม.ย. 2566  (233,973.42)

    สัญญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 7,472,577.00  (0.1974) 12 เม.ย. 2566  (482,962.68)

กองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดียอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กมุภาพันธ์ 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)

9



   

 

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)   985.19 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   39.41 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 197.04 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.35 0.0247

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,251.99             1.0198

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 กันยายน 2565 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดียอิควติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% 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 

(22 กันยายน 2560) 

KF-INDIA -1.19% -5.38% -7.52% -2.49% 6.63% 1.45% N/A 1.47% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -5.13% -12.20% -14.19% -1.94% 15.16% 7.88% N/A 6.81% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 8.04% 9.57% 12.07% 15.59% 19.54% 17.17% N/A 16.71% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 12.95% 12.86% 12.48% 16.85% 23.44% 20.83% N/A 20.34% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี  MSCI India Index  สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิต้ี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 8.28%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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