
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

กองทุนเป�ดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 

Krungsri Europe Equity Fund

รายงานประจําป0 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต6วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

 กองทุนรวม KF-EUROPE 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com  www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
รายงานประจาํปี 2565 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี � 

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 26 

 ค่าใช้จา่ยที-เรียกเก็บจากกองทนุรวม 28 

 ผลการดําเนินงาน 29 

 รายงานสรุปเกี-ยวกบัการใช้สิทธิออกเสียงในที-ประชมุผู้ ถือหุ้น 30 

 ข้อมลูอื-นๆ ที-ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 31 

- รายงานบคุคลที-เกี-ยวข้องที-มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที-ผ่านมา

- รายชื-อผู้จดัการกองทนุ

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี * (KF-EUROPE) 
ตั *งแต่วนัที4 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที4 30 มิถนุายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี * มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 694 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 15.1751 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 29.21 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 14.70 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบ 1 ปีที4ผ่านมา Allianz European Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 27 โดยตลาดยุโรปมีการ
ปรับตวัลงแรงในช่วงต้นปี 2565 จากความเสี4ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ หลงัความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรง
ขึ *น โดยรัสเซียได้บกุเข้ายึดพื *นที4ในยเูครน ทําให้ทางสหภาพยโุรปต้องเพิ4มมาตรการควํ4าบาตรต่อรัสเซยีเพื4อกดดนัการกระทําที4รุนแรง โดย
มาตรการควํ4าบาตรและการบุกรุกของรัสเซียส่งผลให้ราคานํ *ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับตัวสูงขึ *น ทั *งนี * ความขัดแย้ง
ดงักล่าวคาดว่าจะยืดเยื *อโดยทั *งสองฝ่ายยงัคงไม่สามารถเจรจากนัได้ นอกจากนี * ตลาดยโุรปจะยงัคงมีความผนัผวนและได้รับแรงกดดนั
จากอตัราเงินเฟ้อที4ปรับตวัสงูขึ *นอยา่งรวดเร็ว ทําให้ทางทางธนาคารกลางยโุรปหรืออีซีบีต้องออกมาให้การคาดการณ์การดําเนินนโยบาย
การเงินที4เข้มงวดมากขึ *น โดยทางอีซีบีจะหยุดการทํามาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (QE) และอาจต้องเร่งขึ *นดอกเบี *ย
นโยบายในช่วงครึ4งหลงัของปีเพื4อช่วยชะลออตัราเงินเฟ้อ นอกจากนี * ยุโรปยงัต้องระวงัปัญหาภาวะหนี *ที4อาจได้รับผลกระทบจากการขึ *น
ดอกเบี *ยที4รวดเร็วของทางอีซีบี โดยเฉพาะในประเทศที4มีหนี *สาธารณะอยู่ในระดบัสงูอย่างอิตาลีและกรีซ เป็นต้น อย่างไรก็ดี กองทนุหลกั
เลือกลงทนุในหุ้นที4มีคณุภาพและมีการเติบโตที4สงู โดยเป็นหุ้นที4เป็นผู้ เล่นรายใหญ่ในตลาดซึ4งคาดว่าจะสามารถส่งผ่านต้นทนุการผลิตที4
สงูขึ *นได้  

ณ สิ *นเดือนพฤษภาคม 2565 กองทุนหลกั มีสดัส่วนการลงทุนหุ้นหมวดอุตสาหกรรมร้อยละ 26.9  เทคโนโลยีร้อยละ 26.7 Healthcare 
ร้อยละ 16.7 และสินค้าฟุ่ มเฟือยร้อยละ 8.9 เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน การลงทุนในยุโรปอาจมีความผนัผวนต่อเนื4องจากเรื4องการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั *งยงัเจอแรงกดดนัจาก
ปัญหาเงินเฟ้อที4เร่งตัวขึ *นต่อเนื4อง จากด้านราคาพลังงานที4เพิ4มขึ *นและปัญหา supply chain disruption โดยจะส่งผลให้ทางอีซีบี
จําเป็นต้องเร่งการใช้นโยบายการเงินที4เข้มงวดขึ *น ทั *งนี * ในช่วงที4ตลาดมีความผันผวนกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นที4มีคุณภาพ มี
ศกัยภาพการเติบโต โดยเป็นผู้ นําของอตุสาหกรรมและมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทนุการผลิตที4สงูขึ *นได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

 
รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีโุรปอคิวติี ้
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีุโรปอคิวติี ้(“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ส าหรบัระยะเวลา วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และรอบระยะเวลา        
6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
1 กรกฎาคม 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 13,777,864.04 1.99

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,522,140.72 0.51

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 10,255,723.32 1.48

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 687,572,388.60 99.07

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 687,572,388.60 99.07

อื-นๆ  (7,351,257.47)  (1.06)

     ลูกหนี< 477,489.81 0.07

     เจา้หนี<  (7,134,140.52)  (1.03)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (694,606.76)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 693,998,995.17 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติี6
รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
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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)   2/ 7,963.24 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 318.53 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,592.65 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0080

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 9,954.42       1.0031

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี�

ตั ,งแต่วันที� 1 กรกฏาคม 2564 ถงึวันที� 30 มิถุนายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

2/ กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการ

ให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควติี W ในอตัราร้อยละ 50 ซึ8งจะเทา่กบัร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe 

Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควติี W ทั Wงนี W การคืนคา่ธรรมเนียม

ดงักล่าวอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี ้
 

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 

(30 พฤษภาคม 2556) 

KF-EUROPE -35.63% -21.63% -35.63% -29.21% 3.59% 1.22% N/A 4.69% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -21.91% -11.90% -21.91% -14.70% 6.50% 3.92% N/A 5.90% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 33.14% 36.00% 33.14% 26.65% 23.65% 20.11% N/A 17.60% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 25.67% 22.95% 25.67% 21.11% 20.67% 17.53% N/A 16.46% 
 

หมายเหตุ :   *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกุลเงินยูโร ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน 
เพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Allianz Europe Equity Growth Fund 1 1 9 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่30 มถิุนายน 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิต้ี 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 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 44.20%  
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(5) ข้อมูลการลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/06/2022) 
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