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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี +เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
เพื0อการเลี +ยงชีพ (KFCHINARMF) ตั +งแต่วนัที0 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที0 31 สิงหาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี +เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื0อการเลี +ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที0 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 
883.81 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.6210 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลง
ร้อยละ 25.91 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที0ลดลงร้อยละ 28.14 

ภาวะการลงทนุในช่วงที0ผ่านมา 

ในรอบปีที0ผ่านมากองทุน First State Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลง 26% โดยตลาดหุ้นจีนยังเจอกับ
แรงกดดนัต่อเนื0องในปี 2565 จากสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครนที0ทําให้ราคาพลงังานและอตัราเงินเฟ้อปรับตวัสงูขึ +นทั0วโลก ประกอบ
กับการดําเนินนโยบายการเงินที0เข้มงวดขึ +นของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อีกทั +งปัญหาภายในประเทศ หลังจากเศรษฐกิจจีน
ส่งสญัญาณชะลอตวัโดยได้รับแรงกดดนัจากภาคอสงัหาริมทรัพย์ที0เผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทที0ไม่สามารถ
ชําระหนี +ได้ทนัเวลา นอกจากนี + เศรษฐกิจจีนยงัเจอแรงกดดนัจากการใช้นโยบาย COVID-19 เป็นศนูย์ของทางการจีนที0เข้มงวด โดยยงัคง
มีการล็อคดาวน์ในพื +นที0ที0เจอกับการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื0อง นอกจากนี + ตลาดจีนยังเจอกับความไม่แน่นอนจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที0กลบัมาตึงเครียดอีกครั +ง หลงัจากทางการสหรัฐฯ มีการสนบัสนุนไต้หวนั ประกอบกับความกงัวล
เรื0องการ de-list หุ้นจีนจากตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ในช่วงที0ผ่านมาธนาคารกลางจีนได้เข้ามาสนบัสนุนสภาพคล่องในตลาดต่อเนื0อง 
ผ่านการลดดอกเบี +ยนโยบายและอัตราส่วนสํารองทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ลง อีกทั +งรัฐบาลยังกลับมาให้ความสําคญักับการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั +งนี + ตลาดจีนปรับตวัลงไปค่อนข้างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลบัมาน่าสนใจอีกครั +ง 

ณ สิ +นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทนุหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 20.9% หมวดเทคโนโลยี 20.8% หมวดอตุสาหกรรม 
14.6% หมวดการเงิน 13.2% และ หมวด Healthcare 7.4% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในตลาดไต้หวนั 23.6% ฮ่องกง 18.5% 
และจีน A-shares 16.9% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุ กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที0ดตี่อการลงทนุในตลาดหุ้นจีนในระยะยาว ถึงแม้ในปัจจบุนัจะมีความผนัผวนและ
เจอกับแรงกดดนัอย่างต่อเนื0อง ทั +งจากปัญหาภายในประเทศอย่างการชะลอตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบาย COVID-19 เป็นศนูย์ 
ที0ทําให้ความต้องการในประเทศยงัไม่สามารถกลบัมาฟื+นตวัได้ อีกทั +ง แรงกดดนัจากการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที0กลับมาตึงเครียดอีกครั +ง โดยต้องจบัตามองในช่วงท้ายปีที0จะมีการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและ
การเลือกตั +งสภา Mid-term election ของสหรัฐฯ ซึ0งอาจจะมีนโยบายเกี0ยวกับการค้าและเทคโนโลยีออกมากดดนัตลาดอีกครั +ง อย่างไรก็ดี 
ทางการจีนยังคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินที0ผ่อนคลายต่อเนื0องและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา โดยตลาดมองว่านโยบาย
กระตุ้นของจีนที0ออกมาต่อเนื0องจะช่วยพยงุเศรษฐกิจจีนในช่วงท้ายปีนี + 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที0ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที0เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 25,533,141.04 2.89

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 9,439,332.50 1.07

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 16,093,808.54 1.82

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 891,921,488.17 100.92

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 891,921,488.17 100.92

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (33,345,171.96)  (3.78)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (601,396.04)  (0.07)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (27,126,930.86)  (3.07)

             Rate AA-  (5,616,845.06)  (0.64)

อนืๆ  (301,563.93)  (0.03)

     ลูกหนี 1,004,400.61 0.11

     เจา้หนี  (406,086.53)  (0.04)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (899,878.01)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 883,807,893.32 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 173,170,516.20  (0.6355) 23 ก.ย. 2565  (5,616,845.06)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 224,810,532.00  (0.7508) 10 พ.ย. 2565  (6,635,469.46)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 14,333,418.00 0.0130 2 ก.ย. 2565 114,642.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,525,831.00  (0.3884) 2 ก.ย. 2565  (3,432,374.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 241,597,461.00  (1.9368) 2 ก.ย. 2565  (17,117,674.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 49,394,800.00 0.0131 2 ก.ย. 2565 115,345.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 258,112,400.00 0.0682 2 ก.ย. 2565 602,735.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 213,467,900.00  (0.0594) 2 ธ.ค. 2565  (525,100.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 100,766,430.00  (0.0282) 23 ธ.ค. 2565  (249,035.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 44,953,188.00 0.0515 23 ก.ย. 2565 455,375.62

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 179,098,984.00  (0.1196) 21 ต.ค. 2565  (1,056,771.66)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 สิงหาคม 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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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/ 7,471.33 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   298.85 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,494.27 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00 0.0064

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 9,324.45       1.0015

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

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั ,งแต่วันที� 1 กันยายน 2564 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565

2/ กองทนุ First State Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไช

น่าอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื8อการเลี Wยงชีพในอตัราร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ First State Greater China Growth

 Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควติี Wเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื8อการเลี Wยงชีพ ทั Wงนี W การคืน

คา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอรไ์ชน่าอิควิตีเ้ฮดจเ์อฟเอก็ซเ์พื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 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 

(12 ตุลาคม 2560) 

KFCHINARMF -23.80% -7.59% -19.99% -25.91% 2.23% N/A N/A 1.24% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -21.73% -8.69% -17.78% -28.14% -0.07% N/A N/A -2.35% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 27.26% 20.21% 30.01% 23.87% 21.50% N/A N/A 20.54% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 27.94% 21.81% 30.26% 24.33% 23.00% N/A N/A 21.76% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI Golden Dragon Index สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใชด้ชันชีีว้ดัตามกองทนุหลกั
ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่
ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 FSSA Greater China Growth Fund 1 1 2 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2564  ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 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 31 สิงหาคม 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 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 12.09% 
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/08/2022) 
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