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สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อินเดียอิควิตี !
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 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
อินเดียอิควิตี * (KF-INDIA) ตั *งแต่วนั ที3 1 กันยายน 2564 ถึงวันที3 28 กุมภาพันธ์ 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี *
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อินเดียอิควิตี * มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที3 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 289.04 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.1022 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 8.37 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้ อยละ 3.82
ภาวะการลงทุนในช่วงที3ผ่านมา
ในรอบครึ3งปี ที3ผ่านมา กองทุนหลัก First State Indian Subcontinent Fund ปรับตัวลดลงประมาณ 8.5% โดยตลาดหุ้นอินเดียเจอกับ
ความผันผวนในช่วงต้ นปี 2564 จากการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 สายพันธุ์เดลต้ าที3ทําให้ ต้องประกาศมาตรการ lockdown อีกครัง*
โดยการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ าส่งผลให้ อินเดียมีผ้ ตู ิดเชื *อรายวันสูงถึงกว่า 3 แสนรายต่อวันและมีอตั ราการเสียชีวิตที3ค่อนข้ างสูง ทังนี
* *
ในช่วงปลายไตรมาส 2 จํานวนผู้ติดเชื *อเริ3 มมีทิศทางลดลง และกลับมาเปิ ดประเทศได้ อีกครัง* โดยอินเดียมีการเร่ งการฉีดวัคซีนอย่าง
ต่อเนื3องทําให้ ตลาดอินเดียกลับมาฟื น* ตัว นอกจากนี * ตลาดอินเดียยังได้ รับแรงส่งจากจํานวน IPO ที3เพิ3มขึ *นในปลายปี โดยสามารถดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติเข้ ามาได้ อย่างต่อเนื3อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าความผันผวนในตลาดอินเดียยังคงมีอยู่ โดยต้ องระวังความเสี3ยงจากเงิน
เฟ้ อที3เร่ งตัวขึ *นและโอกาสที3เฟดอาจมีการปรับอัตราดอกเบี *ยนโยบายขึ *นได้ เร็ วกว่าที3ตลาดคาดการณ์ ซึ3งอาจทําให้ เกิดเงินทุนไหลออก
จากอินเดียและกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะเมื3อเฟดเริ3มมีการพูดถึงการหยุดการทํา QE (QE Tapering)
ณ สิ น* เดื อ นมกราคม 2565 กองทุ น หลัก มี ก ารลงทุ น ในหมวดการเงิ น 29.4% สิ น ค้ า จํ า เป็ น 16.2% สิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อย 15.7% และ
อุตสาหกรรมราว 10.4% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
ตลาดหุ้นอินเดียยังคงมีความน่าสนใจหลังจากที3สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ได้ โดยอินเดียยังคงเร่งฉีดวัคซีน
ป้องกันอย่างต่อเนื3อง ทําให้ คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื น* ตัวได้ ประกอบกับนโยบายการเงินที3ยงั คงผ่อนคลายและงบกระตุ้นจากทาง
รัฐบาลที3คาดว่าจะได้ รับแรงส่งจากการประกาศงบประมาณเศรษฐกิจปี 2565 ที3เพิ3มขึ *นราว 5% นอกจากนี * ในระยะยาวแล้ วตลาดหุ้น
อินเดียยังคงมีศกั ยภาพเติบโตสูงจากจํานวนประชากรที3เพิ3มขึ *นซึง3 จะช่วยสนับสนุนการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอินเดีย
ยังคงมีความผันผวนโดยต้ องระวังความเสี3ยงจากเงินเฟ้ อที3เร่ งตัวขึ *นและโอกาสที3เฟดอาจมีการปรับขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบายเร็ วกว่าที3
ตลาดคาด อีกทังเรื
* 3 อง valuations ของตลาดหุ้นอินเดียที3ปรับตัวเพิ3มขึ *นอย่างต่อเนื3อง
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที3ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง* นี * บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที3เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อินเดียอิควิต0 ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 220,819,240.34 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสิ นทรัพย์
หนี0สิน
เจ้าหนี0จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี<ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี0สินอื<น
รวมหนี0สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

279,697,501.99
6,692,736.59
5,554,694.68
2,683.67
153,202.02
292,100,818.95
406,151.18
2,355,216.39
33,863.06
257,421.99
402.55
7,569.14
3,060,624.31
289,040,194.64

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าที<ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที<ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที<จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด ณ วันสิ0นงวด (หน่วย)
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260,344,843.69
(16,897,850.84)
45,593,201.79
289,040,194.64

11.1022
26,034,484.3256

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อินเดียอิควิตี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที> 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

8,517.42
8,517.42
1,273,407.08
50,936.30
254,681.36
30,348.28
1,609,373.02
(1,600,855.60)

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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14,609,974.26
(38,809,329.12)
8,418,777.64
(9,768,332.27)
(25,548,909.49)
(27,149,765.09)
(1,277.60)
(27,151,042.69)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อินเดียอิควิต- ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /
จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
FSSA Indian Subcontinent Fund
จํานวน 258,972.759000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 32.7001 USD
รวมเป็ นเงิน 8,468,435.12 USD

0.250000 เมื=อทวงถาม

IE00B6Y13T06
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มูลค่า
เงินลงทุน

3,567,238.03

1.28
1.28

217,252,002.31 276,130,263.96

98.72
98.72

279,697,501.99

100.00

3,567,238.03

กองทุนเปิ ดกรุงศรีอนิ เดียอิควิตี
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

10,262,658.29

3.56

6,692,985.64

2.32

3,569,672.65
276,130,263.96

1.24
95.53

276,130,263.96
5,148,543.50

95.53
1.79

75,903.91
275,481.60

0.03
0.10

1,244,197.32
2,503,193.63
1,049,767.04
(2,501,271.11)
153,202.02
(2,397,051.14)
(257,421.99)

0.43
0.87
0.36
(0.88)
0.05
(0.84)
(0.09)

289,040,194.64

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีอนิ เดียอิควิตี
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
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

57,232,201.80
13,363,130.70
66,670,918.80
49,198,444.80
14,033,736.60
51,288,955.00
13,940,348.00
59,185,403.20
9,934,827.00
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0.3632
0.0137
0.4904
(0.0775)
0.0953
0.4305
(0.0630)
0.5024
0.0263

4 มี.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
2 มิ.ย. 2565
22 เม.ย. 2565
22 เม.ย. 2565
22 เม.ย. 2565
13 พ.ค. 2565
18 มี.ค. 2565

1,049,767.04
39,674.65
1,417,556.42
(223,963.23)
275,481.60
1,244,197.32
(182,187.95)
1,452,113.74
75,903.91

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 จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีอินเดียอิควิตี
ตัง* แต่ วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

1,273.41

0.8025

50.94

0.0321

254.68

0.1605

-

-

30.35

0.0191

-

-

1,609.38

1.0142

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที8ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื8น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที8เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที8รวมภาษีมลู ค่าเพิ8มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื8นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที8เกี8ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที8คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีอนิ เดียอิควิตี
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(22 กันยายน 2560)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KF-INDIA

-5.87%

-4.50%

-8.37%

5.91%

8.75%

N/A

N/A

2.38%

ดัชนีชวัี ด (Benchmark)*

-6.37%

-4.99%

-3.82%

20.18%

16.35%

N/A

N/A

8.88%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

23.74%

21.51%

17.81%

16.29%

19.00%

N/A

N/A

16.96%

ความผันผวนของดัชนีชวัี ด

26.44%

23.97%

19.64%

17.73%

23.42%

N/A

N/A

21.05%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวัี ด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI India Index สัดส่วน 100%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชวัี ดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อินเดียอิควิตี

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
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 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฑลิต
นายสาธิต
นางสาวสาวิณี
นายปี ติ
นายกวิฬ
นายจาตุรันต์
นายชูศกั ดิJ
นายพงศ์สัณห์
นางสาววรดา

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

(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 7.01%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 28/02/2022)

14

