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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ไชน่าเอแชร์อิควิตี -เพื.อการเลี -ยงชีพ (KFACHINRMF) ตั -งแต่วนัที. 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที. 31 พฤษภาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี -เพื.อการเลี -ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที. 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 750.39 ล้านบาท คิด
เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.6723 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 19.43 ลดลง
ใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที.ลดลงร้อยละ 19.57 

ภาวะการลงทนุในช่วงที.ผ่านมา 

ในรอบครึ.งปีที.ผ่านมา กองทนุหลกั UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity ปรับตวัลดลงราว 20% โดยตลาดหุ้นจีนเจอ
กบัแรงกดดนัจากความเสี.ยงด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครนที.ทําให้ราคาพลงังานปรับตวัสงูขึ -น และการดําเนินนโยบายการเงินที.
เข้มงวดขึ -นของทางเฟด อีกทั -งปัญหาภายในประเทศ จากกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ที.เผชิญกบัปัญหาด้านสภาพคล่องทําให้มีหลายบริษัทที.ไม่
สามารถชําระหนี -ได้ทันเวลา นอกจากนี - ตลาดจีนยังเจอแรงกดดันจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ที.ทําให้รัฐบาลจีนต้อง
กลบัมาใช้มาตรการ lockdown เข้มงวดอีกครั -งในเมืองใหญ่อย่างเซี.ยงไฮ้และปักกิ.ง อย่างไรก็ดี ในช่วงที.ผ่านมาธนาคารกลางจีนได้ใช้
นโยบายการเงินแบบผ่อยคลายเพื.อเข้ามาสนบัสนนุสภาพคล่องในตลาดต่อเนื.อง ผ่านการลดดอกเบี -ยนโยบายและอตัราส่วนสํารองทาง
การเงินของธนาคารพาณิชย์ลง อีกทั -งรัฐบาลยังกลับมาให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั -ง โดยตั -งเป้าการเติบโตปีนี -ไว้ที. 
5.5% ทั -งนี - ตลาดจีนปรับตวัลงไปค่อนข้างมากทําให้ valuations ของหุ้นจีนกลบัมาน่าสนใจอีกครั -ง 

ณ สิ -นเดือนเมษายน 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนในหุ้นหมวดสินค้าจําเป็น 23.8% หมวด Healthcare 21.5% หมวดการเงิน 
21.4% และหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 9.8% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที.ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความผันผวนโดยมองว่า
ความไม่แน่นอนในเรื.องนโยบายควบคุมในแต่ละอุตสาหกรรมจะทยอยหมดไป ขณะที.นโยบาย lockdown เพื.อควบคุมการแพร่ระบาด
ของจีนจะส่งผลกดดนัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน แต่รัฐบาลออกมายํ -าว่าจะกลบัมาสนบัสนุนสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั -ง
ในปีนี - โดยในช่วงที.ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเจอแรงขายอย่างหนักทําให้ valuations กลับมาน่าสนใจอีกครั -ง อย่างไรก็ตาม ความเสี.ยงใน
ตลาดจีนยงัคงมีอยู่ ทั -งจากปัญหาสภาพคล่องในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ อีกทั -งแรงกดดนัจากความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที.ยงัคงมี
ความไม่แน่นอนในเรื.องนโยบายการค้า เทคโนโลยี และโอกาสการ de-list หุ้นจีนจากตลาดสหรัฐฯ เป็นต้น 
 

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 1,087,179,923.03  บาท) 756,186,258.63                
เงินฝากธนาคาร 6,908,422.51                    
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 1,854,841.78                    
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 17,403.78                         
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,134,729.67                    

รวมสินทรัพย์ 766,101,656.37                
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 14,982,442.54                  
เจา้หน้ี
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 707,151.20                       
หน้ีสินอ่ืน 17,816.40                         
รวมหน้ีสิน 15,707,410.14                  
สินทรัพยสุ์ทธิ 750,394,246.23                

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,124,640,256.60             
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (317,762,705.26)
บญัชีปรับสมดุล  (56,483,305.11)
สินทรัพยสุ์ทธิ 750,394,246.23                

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.6723                              
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 112,464,025.3955            

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 19,846.90                   
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 3,517,429.06              

รวมรายได้ 3,537,275.96              
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,331,064.87              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 124,914.98                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 624,574.72                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 34,903.96                   

รวมค่าใชจ่้าย 4,115,458.53              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (578,182.57)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (179,027,737.35)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,870,977.51              
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (17,739.54)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (172,174,499.38)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (172,752,681.95)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565
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Unaudited

      ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

(%)
วนัครบอายุ

เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.52
               บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 19,032,442.54 19,032,442.54 2.52
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.48
                UBS (Lux) Investment SICAV-China A 
                Opportunity (USD) (Class P-acc)

UBCAPA2 1,068,147,480.49 737,153,816.09 97.48

                จ  านวน 77,846.610000 หน่วย
                มูลค่าหน่วยละ  276.8400 USD
                รวมเป็นเงิน 21,551,054.41 USD

756,186,258.63 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 25,958,268.83 3.46

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 6,909,744.57 0.92

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 19,048,524.26 2.54

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 737,153,816.09 98.24

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 737,153,816.09 98.24

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (13,127,600.76)  (1.75)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (490,106.00)  (0.07)

         FITCH-LONG

             Rate AA+ 500.89 0.00

             Rate AA 1,121,459.85 0.15

             Rate AA-  (13,759,455.50)  (1.83)

อนืๆ 409,762.07 0.05

     ลูกหนี 1,134,729.67 0.15

     เจา้หนี  (17,816.40)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (707,151.20)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 750,394,246.23 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 171,067,812.30  (1.0928) 2 มิ.ย. 2565  (8,200,477.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 167,935,465.90  (0.5037) 24 มิ.ย. 2565  (3,779,606.58)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 149,411,939.00  (0.2371) 11 ส.ค. 2565  (1,779,371.52)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 23,629,365.00 0.0212 15 ก.ค. 2565 159,195.08

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 179,105,934.00 0.0217 2 มิ.ย. 2565 162,471.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 166,463,995.00  (0.0216) 11 ส.ค. 2565  (161,970.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 102,090,684.00 0.1922 15 ก.ค. 2565 1,442,178.95

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 18,686,349.00  (0.0640) 15 ก.ค. 2565  (479,914.18)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 25,896,702.50  (0.0774) 15 ก.ค. 2565  (581,102.75)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 27,129,323.00 0.0121 2 ก.ย. 2565 90,996.75

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 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)   3,331.06 0.8560

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   124.91 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 624.57 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 34.90 0.0090

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 4,115.44 1.0576

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูค่าเพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไมร่วมค่านายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และค่าใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควติี �เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 31 พฤษภาคม 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 

(29 ธันวาคม 2563) 

KFACHINRMF -21.97% -15.27% -19.43% -35.46% N/A N/A N/A -24.81% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -18.77% -11.85% -19.57% -15.95% N/A N/A N/A -3.13% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 26.80% 32.03% 25.42% 23.80% N/A N/A N/A 23.61% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 25.08% 29.90% 23.61% 21.01% N/A N/A N/A 21.27% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI China A Onshore สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ดชันีชี �วดัตามกองทนุหลกั ในสกลุ

เงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีQยนเพืQอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีQคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีQมีอายเุกินหนึQงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�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� 31 พฤษภาคม 2565 

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.45% 

13



(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/05/2022) 
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