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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิด
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) ตั 1งแต่วนัที3 1 มีนาคม 2565 ถึงวนัที3 31 สิงหาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 72.06 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยลงทนุเท่ากบั 6.2565 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2.29 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 11.14 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบครึ3งปีที3ผ่านมา กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 2% โดยตลาด BRIC 
ทยอยฟื1นตวัดีขึ 1นหลงัเจอแรงเทขายอย่างหนักในช่วงต้นปี 2565 จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยรัสเซียได้ใช้กําลงัทหารบุกเข้าไป
ยึดพื3นที3ในยเูครน ส่งผลให้ทางยโุรปและสหรัฐฯ ต้องออกมาตรการควํ3าบาตรต่อรัสเซีย ทั 1งนี 1 กองทนุหลกัได้มีการขายการลงทนุในรัสเซีย
ออกทั 1งหมดทําให้ปัจจุบนัไม่มีการถือสินทรัพย์ในรัสเซีย ทั 1งนี 1 ตลาดที3เป็นแรงส่งให้กับกลุ่ม BRIC ในช่วงที3ผ่านมามาคือตลาดบราซิล 
เนื3องจากได้รับแรงส่งจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที3ปรับตวัสงูขึ 1นต่อเนื3อง ด้านตลาดอินเดียเองถึงแม้จะเจอแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที3
สงูขึ 1นและการขึ 1นดอกเบี 1ยนโยบายของธนาคารกลาง แต่ก็ยงัสามารถปรับตวัขึ 1นได้เล็กน้อย จากการที3อินเดียสามารถนําเข้านํ 1ามนัจาก
รัสเซียทําให้ไม่เจอปัญหาเรื3องการขาดแคลนพลงังาน อย่างไรก็ดี ตลาดจีนเป็นตลาดที3ปรับตวัลงเยอะในช่วงที3ผ่านมา ทั 1งจากทิศทางการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ ซึ3งเจอแรงกดดนัจากภาคหนี 1ในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั 1งการล็อคดาวน์เมืองจากนโยบายป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที3เข้มงวด ส่งผลกดดนัต่อการฟื1นตวัของเศรษฐกิจ ทั 1งนี 1 ตลาดกลุ่ม BRIC มีความผนัผวน โดยต้องระวงัเรื3องอตัราเงินเฟ้อที3
เร่งตวัขึ 1นและการดําเนินนโยบายการเงินที3เข้มงวดขึ 1นของธนาคารกลาง อีกทั 1งการเลือกตั 1งที3บราซิลในช่วงปลายปี และการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจจีน  

ณ สิ 1นเดือนกรกฎาคม 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนในประเทศจีน 53.3% อินเดีย 23.6% และบราซิล 12.0% โดยแบ่งเป็นการ
ลงทุนในหุ้นหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 22.7% หมวดการเงิน 18.4% หมวด Communication services 13.1% และหมวดอุตสาหกรรม 
10.7% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักมองว่าการลงทุนในหุ้นตลาดกลุ่ม BRIC ยังคงมีความผันผวน โดยตลาดกลุ่ม BRIC ยังเจอกับแรงกดดนัจากการดําเนิน
นโยบายการเงินที3เข้มงวดขึ 1นของธนาคารกลางทั3วโลก หลงัจากที3อตัราเงินเฟ้อปรับตวัสงูขึ 1นต่อเนื3อง ทําให้ธนาคารกลางอย่างอินเดีย 
และบราซิลทยอยปรับอตัราดอกเบี 1ยนโยบายขึ 1นตาม นอกจากนี 1 ต้องระวงัความผนัผวนจากตลาดจีน โดยเฉพาะจากการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจ อีกทั 1งความเสี3ยงจากความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที3ยงัคงมีความขดัแย้งในเรื3องการค้าและเทคโนโลยี เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ทางการจีนได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื3อง ซึ3งหากตลาดจีนสามารถกลบัมาฟื1นตวัและตลาดบราซิลยงัได้แรงส่งจากราคา
สินค้าโภคภณัฑ์ที3อยู่ในระดบัสงูจะช่วยให้ตลาดกลุ่ม BRIC ทยอยปรับตวัดีขึ 1นได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 68,844,811.08  บาท) 70,163,156.94          
เงินฝากธนาคาร 1,907,246.45            
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 169,874.70               
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 154.47                      
จากการขายหน่วยลงทุน 4,926.08                   
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 86,949.06                 

รวมสินทรัพย์ 72,332,307.70          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 121,452.99               
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 32,884.56                 
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 1,840.11                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 112,499.60               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23.17                        
หน้ีสินอ่ืน 1,843.23                   
รวมหน้ีสิน 270,543.66               
สินทรัพยสุ์ทธิ 72,061,764.04          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 170 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 115,179,069.65        
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (270,260,062.17)
บญัชีปรับสมดุล 227,142,756.56        
สินทรัพยสุ์ทธิ 72,061,764.04          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.2565                      
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 11,517,906.9464      

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 สิงหาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 487.26                      
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 243,019.30               

รวมรายได้ 243,506.56               
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 373,639.90               
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8,780.55                   
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 56,045.98                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 27,948.13                 

รวมค่าใชจ่้าย 466,414.56               
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (222,908.00)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (51,026.61)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (1,495,613.15)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (897,406.19)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 993,654.56               

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (1,450,391.39)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (1,673,299.39)

หกั ภาษีเงินได้  (73.09)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (1,673,372.48)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา
ดอกเบ้ีย

 (%)

วนัครบ
อายุ

เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม
 (บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 100.00
                              Schroder International Selection Fund SCHBREA 68,837,529.28 70,163,156.94 100.00
                              จ  านวน 8,581.640000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  224.5588 EUR
                              รวมเป็นเงิน 1,927,082.78 EUR

70,163,156.94 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,907,400.92 2.65

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,907,400.92 2.65

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 70,163,156.94 97.37

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 70,163,156.94 97.37

สัญญาซือขายล่วงหน้า 48,421.71 0.07

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A 169,874.70 0.24

         FITCH-LONG

             Rate AA  (121,452.99)  (0.17)

อนืๆ  (57,215.53)  (0.09)

     ลูกหนี 91,875.14 0.13

     เจา้หนี  (36,591.07)  (0.06)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (112,499.60)  (0.16)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 72,061,764.04 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 สิงหาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 17,033,538.50 0.2357 13 ธ.ค. 2565 169,874.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 8,191,125.00  (0.0036) 19 ก.ย. 2565  (2,606.18)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 8,909,400.00  (0.1649) 9 ม.ค. 2566  (118,846.81)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

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/ 373.64 1.0700

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   8.78 0.0251

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 56.05 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 27.95 0.0800

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 466.42 1.3356

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

2/ กองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการ

จดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ในอตัราร้อยละ 50 ของคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของ

กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ทั Vงนี V การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี6ยนได้ตามการเปลี6ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของ

กองทนุหลกั (ถ้ามี)

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

ตั ,งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 ถงึวันที� 31 สิงหาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร ์
 

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 

(22 พฤศจิกายน 2550) 

KF-BRIC -10.84% 1.24% -2.29% -19.07% 1.64% 0.98% 3.14% -3.12% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -19.36% -1.54% -11.14% -28.06% -1.74% -5.69% 0.88% -1.50% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 26.57% 18.22% 26.80% 23.24% 22.07% 19.85% 18.08% 24.30% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 29.57% 20.00% 30.63% 25.83% 23.23% 20.64% 21.13% 24.51% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเท่า
ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีค่  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 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 3.42%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/08/2022) 
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