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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี *
เพื+อการเลี *ยงชีพ (KFINDIARMF) ตั *งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที+ 30 เมษายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี *เพื+อการเลี *ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 30 เมษายน 2565 เท่ากบั 148.32 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 12.5730 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 6.13 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที+เพิ+มขึ *นร้อยละ 0.15 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบครึ+งปีที+ผ่านมา กองทุนหลกั  First State Indian Subcontinent Fund ปรับตวัลดลงประมาณ 7.3% โดยช่วงแรกตลาดหุ้นอินเดีย
ได้รับแรงส่งจากจํานวนหุ้น IPO ที+เพิ+มขึ *นในปลายปี โดยสามารถดงึดดูนกัลงทนุต่างชาติเข้ามาได้อย่างตอ่เนื+อง หลงัจากจํานวนผู้ติดเชื *อ
มีทิศทางลดลง และกลบัมาเปิดประเทศได้ ดชันีทางภาคเศรษฐกิจสามารถฟื*นกลบัมาอยู่สงูกว่าจุดก่อนเกิด Covid-19 นอกจากนี *ยงัมี
มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐในปี 2565 ที+จะเพิ+มขึ *นราว 5% อย่างไรก็ดี ตลาดได้รับแรงกดดนัหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับเพิ+ม
อตัราดอกเบี *ยนโยบาย รวมถึงส่งสญัญาณหยดุทํา QE ประกอบกบัราคานํ *ามนัที+สงูขึ *นจากปัจจยัความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 
ส่งผลให้เงินเฟ้อในอินเดียสงูขึ *น เกินระดบัที+ธนาคารกลางอินเดียกําหนดไว้ที+ 6% ธนาคารกลางอินเดียจึงมีการปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ย
นโยบายเร็วกว่าที+ตลาดคาด ส่งผลให้ตลาดตอบรับไปในทิศทางลบ  

ณ สิ *นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในหุ้ นหมวดการเงิน 28.9% สินค้าจําเป็น 16.9% สินค้าฟุ่ มเฟือย 14% และ
อตุสาหกรรมราว 9.7% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ตลาดอินเดียยงัคงมีความไม่แน่นอนในช่วงถัดไป สิ+งที+ควรจบัตามองคือราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที+อาจเพิ+มสงูจนกดดนัค่าเงินเฟ้ออินเดีย 
ประกอบกับแรงกดดันจากการดําเนินนโยบายการเงินที+เข้มงวดขึ *นของเฟดหลังจากประกาศขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบาย ส่งผลให้
ธนาคารกลางอินเดียต้องออกมาตรการที+เข้มงวดขึ *นเพื+อควบคุมระดบัเงินเฟ้อ และทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที+อาจชะลอลง 
ซึ+งอาจกดดนัการฟื*นตวัของเศรษฐกิจอินเดีย อีกทั *งเรื+อง valuations ของตลาดอินเดียที+ปรับตวัเพิ+มขึ *นมาต่อเนื+อง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที+ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที+เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 143,557,541.67  บาท) 152,539,316.03          

เงินฝากธนาคาร 1,412,205.77              

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 12,325.40                   

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 738.75                        

จากการขายหน่วยลงทุน 14,000.00                   

รวมสินทรัพย์ 153,978,585.95          

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 4,222,978.14              

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 1,275,400.40              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 154,630.53                 

หนี/ สินอื=น 3,224.12                     

รวมหนี/ สิน 5,656,233.19              
สินทรัพยสุ์ทธิ 148,322,352.76          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 117,968,597.01          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 11,228,488.64            

บญัชีปรับสมดุล 19,125,267.11            
สินทรัพยสุ์ทธิ 148,322,352.76          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.5730                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 11,796,859.7014        

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควตีิ/ เพื=อการเลี/ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 1,115.75                     

รวมรายได้ 1,115.75                     

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 548,988.87                 

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 21,959.59                   

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 109,797.78                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 30,348.29                   

รวมค่าใชจ่้าย 711,094.53                 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (709,978.78)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 1,794,252.43              

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (10,102,050.94)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที=ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (1,094,299.02)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ 1,354,871.43              

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที=เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (8,047,226.10)
การเพิ=มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (8,757,204.88)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควตีิ� เพื=อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที= 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 1.58

                              บมจ.เอสซีบี เอกซ์ เมื:อทวง 2,410,284.55 2,410,284.55 1.58

                              จาํนวนเงิน 70,430.85 USD

หน่วยลงทุน 98.42

                              FSSA Indian Subcontinent Fund IE00B6Y13T06 141,147,257.12 150,129,031.48 98.42

                              จาํนวน 131,851.270000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  33.2717 USD

                              รวมเป็นเงิน 4,386,915.77 USD

152,539,316.03 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควตีิ' เพื:อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,412,944.52 0.95

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,412,944.52 0.95

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 152,539,316.03 102.85

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 150,129,031.48 101.22

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,410,284.55 1.63

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (4,210,652.74)  (2.85)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (1,450,870.46)  (0.98)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (1,832,756.00)  (1.24)

             Rate AA-  (927,026.28)  (0.63)

อนืๆ  (1,419,255.05)  (0.95)

     ลูกหนี 14,000.00 0.01

     เจา้หนี  (1,278,624.52)  (0.86)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (154,630.53)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 148,322,352.76 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดยีอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 12,482,370.40 (0.1900) 13 พ.ค. 2565 (281,832.46)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 11,774,540.80 (0.1805) 2 มิ.ย. 2565 (267,746.34)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 31,062,236.00 (0.2545) 15 ก.ค. 2565 (377,447.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 2,422,609.95 0.0083 5 พ.ค. 2565 12,325.40

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,607,735.30 (0.1365) 13 พ.ค. 2565 (202,435.34)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 7,355,040.00 (0.1160) 2 มิ.ย. 2565 (172,095.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 18,757,718.40 (0.6862) 2 มิ.ย. 2565 (1,017,844.71)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 6,014,250.00 (0.0956) 24 มิ.ย. 2565 (141,765.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 12,966,649.60 (0.2096) 13 พ.ค. 2565 (310,940.87)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 30,285,280.00 (0.9782) 24 มิ.ย. 2565 (1,450,870.46)

กองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดียอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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)  548.99                     

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)    21.96                       

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)   109.80                     

คา่ที5ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 30.35                       

คา่ใช้จ่ายอื5น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 711.10                 

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื5นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที5เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที5นี U หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที5คํานวณ

0.0444

   -

1.0395

0.1605

   -

0.8025

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พันบาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอนิเดียอิควติี �เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(23 พฤศจิกายน 2561) 

KFINDIARMF -4.26% -3.74% -6.13% 11.94% 7.20% N/A N/A 6.90% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 0.18% 0.61% 0.15% 28.92% 14.90% N/A N/A 15.83% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 21.92% 23.28% 20.07% 16.51% 19.30% N/A N/A 18.46% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 24.30% 25.48% 21.91% 17.77% 23.79% N/A N/A 22.83% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี  MSCI India สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ดชันีชี �วดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

ปรับด้วยอตัราแลกเปลีOยนเพืOอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีOคํานวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนทีOมีอายเุกินหนึOงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

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) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2565

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 15.21% 
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2022) 
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