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กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 2 ชนิด ได#แก� 
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กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)   
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T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777  โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี * 
(KFGTECH) ตั *งแต่วนัที3 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที3 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี * มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 31 มกราคม 2566 ซึ3งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี *  

- KFGTECH-A จํานวน 753.06 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 10.6688 บาท  
- KFGTECH-I จํานวน 1.06 แสนบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 10.6687 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 
- KFGTECH-A ลดลงร้อยละ 38.58 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 17.92  
- KFGTECH-I -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงาน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที3ผ่านมา กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงกว่า 
37% โดยหุ้นเทคโนโลยีเจอกับความผนัผวนและแรงเทขายจากการดําเนินนโยบายการเงินที3เข้มงวดมากขึ *นของธนาคารกลางทั3วโลกนํา
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  หลงัเจอกบัแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที3เร่งตวั โดย Fed มีการปรับอตัราดอกเบี *ยนโยบายเพิ3มขึ *นอย่าง
รวดเร็ว ซึ3งการขึ *นอตัราดอกเบี *ยที3รวดเร็วส่งผลกดดนัหุ้นกลุ่มการเติบโตสงูอย่างหุ้นเทคโนโลยี เนื3องจากต้องเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที3
สูงขึ *น อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2565 ตลาดทยอยปรับตัวดีขึ *น หลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ3มส่งสัญญาณชะลอตัว ทําให้
ตลาดมองว่า Fed จะมีท่าทีชะลอการขึ *นอตัราดอกเบี *ย ซึ3งจะสนบัสนุนการฟื*นตวัของกลุ่มเทคโนโลยี แต่การฟื*นตวัจะยงัคงมีความผนัผวน 
ทั *งนี * ยงัต้องระวงัความเสี3ยงจากเรื3องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีนในเรื3องการค้าและเทคโนโลยี อีกทั *ง 
ความเสี3ยงที3เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย  
ณ สิ *นเดือนมกราคม 2566 กองทนุหลกัมีการลงทนุในหมวด Software 33.4% หมวด Semiconductors 31.0% หมวด Hardware 9.8% 
และหมวด Internet 8.3% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 60% เนเธอร์แลนด์ 10.4% และไต้หวนั 7.4% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที3ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบนัหุ้นกลุ่มดงักล่าวจะเจอกับแรงกดดนัและ
ความผันผวนที3มากขึ *น โดยหุ้นเทคโนโลยียังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรมและใน
ชีวิตประจําวนั โดยการพฒันาในกลุ่มเทคโนโลยียงัคงมีต่อเนื3อง  อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดจะมีมากขึ *นโดยเฉพาะจากอตัรา
ดอกเบี *ยนโยบายของธนาคารกลางทั3วโลกที3กลับมาอยู่ในระดับสงูทําให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตวัสงูขึ *น นอกจากนี * ยงัต้องจบัตา
ความตงึเครียดระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน ในเรื3องการค้าและเทคโนโลยีที3ยงัคงอยู่  ทั *งนี * หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตวัลงและธนาคารกลาง
หยุดการขึ *นอัตราดอกเบี *ย อาจส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทยอยฟื*นตัวได้ โดย valuations ของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีปรับลดลงมาอยู่ใน
ระดบัที3น่าสนใจอีกครั *ง 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี ้
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีิควติี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 2566 และ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 2566 
  
 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) 
9 กุมภาพนัธ ์2566 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 704,634,809.96 1,241,475,587.18

เงินฝากธนาคาร 1,451,826.91 1,736,414.38

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 53,827,989.55 8,118,160.27

ลูกหนี

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 123,730.17 220,518.26

            จากดอกเบีย 7,971.46 7,164.18

            จากการขายหน่วยลงทุน 341,329.84 564,852.96

รวมสินทรัพย์ 760,387,657.89 1,252,122,697.23

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 9 5,696,137.09 6,118,430.43

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 657,091.69 4,805,867.64

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 44,258.30 139,315.17

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 800,582.24 1,408,578.06

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,195.72 1,074.62

หนีสินอืน 18,780.63 40,431.91

รวมหนีสิน 7,218,045.67 12,513,697.83

สินทรัพย์สุทธิ   753,169,612.22 1,239,608,999.40

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 705,954,951.63 713,622,135.39

กาํไรสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 185,510,034.61 184,848,045.36

            กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (138,295,374.02) 341,138,818.65

สินทรัพย์สุทธิ 753,169,612.22 1,239,608,999.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร  (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.3500        เมือทวงถาม 15,396.11               15,396.11               -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000        เมือทวงถาม 13,341,453.86        13,341,453.86        1.89                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  13,356,849.97        1.89                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด T. Rowe Price Funds SICAV  

    Global Technology Equity Fund

    จาํนวน 1,083,164.1500 หน่วย

    มูลค่าหน่วยละ 19.3600 เหรียญสหรัฐฯ

    รวมเป็นเงิน 20,970,057.94 เหรียญสหรัฐฯ LU1244140163 ไม่มีกาํหนดอายุ 1,193,088,447.50   691,277,959.99      98.11               

รวมหน่วยลงทุน 691,277,959.99      98.11               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,206,445,297.47 บาท) 704,634,809.96      100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควติี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร  (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.1000        เมือทวงถาม 15,374.21               15,374.21               -                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500        เมือทวงถาม 30,298,042.51        30,298,042.51        2.44                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  30,313,416.72        2.44                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด T. Rowe Price Funds SICAV  

    Global Technology Equity Fund

    จาํนวน 1,198,393.2900 หน่วย

    มูลค่าหน่วยละ 30.3500 เหรียญสหรัฐฯ

    รวมเป็นเงิน 36,371,236.35 เหรียญสหรัฐฯ LU1244140163 ไม่มีกาํหนดอายุ 1,389,749,819.71   1,211,162,170.46   97.56               

รวมหน่วยลงทุน 1,211,162,170.46   97.56               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,420,063,236.43 บาท) 1,241,475,587.18   100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 1,951,777.11 2,535,269.51

รายไดด้อกเบีย 53,961.66 116,600.06

รวมรายได้ 2,005,738.77 2,651,869.57

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 8,316,456.99 12,271,635.33

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 277,215.45 409,054.65

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 1,386,076.17 2,045,272.55

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 70,000.00 70,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 10,049,748.61 14,795,962.53

ขาดทุนสุทธิ (8,044,009.84) (12,144,092.96)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (120,280,312.83) 163,574,630.93

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (323,222,838.26) (418,054,511.92)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (80,666,882.90) (108,613,119.20)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 46,132,122.62 (2,609,288.52)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 6,655,822.77 94,122,897.51

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน (471,382,088.60) (271,579,391.20)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (479,426,098.44) (283,723,484.16)

หกั ภาษีเงินได้ 3.5 (8,094.23) (17,489.98)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ (479,434,192.67) (283,740,974.14)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 7 (479,434,192.67) (283,740,974.14)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 227,665,519.31 2,117,870,843.88

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (234,670,713.82) (1,686,773,956.43)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (486,439,387.18) 147,355,913.31

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,239,608,999.40 1,092,253,086.09

สินทรัพย์สุทธิสินปี 753,169,612.22 1,239,608,999.40

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 71,362,213.5386 53,070,105.3603

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 17,727,024.4755 92,268,187.4735

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (18,493,742.8506) (73,976,079.2952)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 70,595,495.1635 71,362,213.5386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 7 (479,440,125.77) (283,740,974.14)

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 227,564,519.31 2,117,870,843.88

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (234,670,713.82) (1,686,773,956.43)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (486,546,320.28) 147,355,913.31

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 1,239,608,999.40 1,092,253,086.09

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 753,062,679.12 1,239,608,999.40

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 7 5,933.10                 

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 101,000.00

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี -                         

การเพิมขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 106,933.10

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี -                         

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 106,933.10

หน่วย

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 71,362,213.5386 53,070,105.3603

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 17,717,001.4524 92,268,187.4735

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (18,493,742.8506) (73,976,079.2952)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 70,585,472.1404 71,362,213.5386

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี -                         

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 10,023.0231

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี -                         

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 10,023.0231

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีเงินทุน 

จดทะเบียน 3,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 300 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผูจ้ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) สําหรับผูล้งทุนทัวไป (retail fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุด 

ของกองทุน ทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ T. Rowe Price Funds 

SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) ("กองทุนหลกั") ซึงบริหารจัดการโดยบริษทั T. Rowe 

Price (Luxembourg) Management S.a r.l. และเป็นกองทุนรวมทีจดัตงัตามระเบียบของ UCITS (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย

มิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด ์(hedge fund)  

บริษทัจดัการจะทาํการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัทีประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะทีกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน 

เช่น เงินเหรียญสหรัฐ หยวนจีน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือปอนด์องักฤษ เป็นต้น อนึง 

กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป และ/หรือ 

ผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรืองของนโยบายการจดัสรรกาํไร/

ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้งทุน เป็นต้น ซึงบริษทัจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน 

Class Q  
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือทงัในประเทศและต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและ/หรือเงินฝาก

ธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได ้(Non - investment 

grade) หรือตราสารหนีทีไม่ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู ้จัดการกองทุน ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/

ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยั 

อนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี - สะสมมูลค่า 

(ชือยอ่ : KFGTECH-A)  

(2) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี - ผูล้งทุนสถาบนั 

(ชือยอ่ : KFGTECH-I)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฎิบติัทางบญัชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบัญชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงท ุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไวซึ้งเป็นมูลค่าย ุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 
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ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองท ุนไดบ้ นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต ่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ 

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยใชร้าคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช ่น ส ัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด คาํนวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

3.5 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ  

3.6 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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3.7 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 300,443,153.12 2,204,051,202.91 

ขายเงินลงทุน 400,426,746.06 1,900,480,870.22 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน  

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ในอัตราร้อยละ 0.2250 ต่อปี  จากมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว ทงันีรายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั 

ตงัแต่วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตงักองทุน) จนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2564 กองทุนจะ

ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity 

Fund โดยคาํนวณเป็นรายวนัจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนไดล้งทุน* รายไดด้งักล่าวมีการคาํนวณ

ในอตัราร้อยละดงันี 

(1) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนน้อยกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะคาํนวณรายได้ในอตัรา

ขนับนัได โดยมีอตัราแต่ละขนัดงันี 

  (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

ขันมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสูงสุดของขัน อัตราร้อยละ 

        0 - 2,500,000.00 2,500,000.00 0.0000 

เกิน  2,500,000.00 - 10,000,000.00 7,500,000.00 0.0000 

เกิน  10,000,000.00 - 25,000,000.00 15,000,000.00 0.1250 

เกิน  25,000,000.00 - 50,000,000.00 25,000,000.00 0.2250 

เกิน  50,000,000.00 - 100,000,000.00 50,000,000.00 0.1750 
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(2) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่น้อยกว่า 200 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ จะคาํนวณรายไดใ้นอตัราคงทีร้อยละ 0.2000 จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทงัจาํนวน

ในแต่ละวนั 

(3) กรณีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมากกว่า 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขึนไป จะคาํนวณรายได้ใน

อตัราคงทีร้อยละ 0.2250 จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทงัจาํนวนในแต่ละวนั 

หมายเหตุ * : มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีนาํมาคาํนวณเป็นรายวนัขา้งตน้ทางบริษทั T. Rowe Price 

(Luxembourg) Management S.a r.l. ซึงเป็นบริษทัจดัการของกองทุน Global Technology Equity Fund

ไดน้าํมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนดงักล่าวทงัหมดในแต่ละวนันาํมาเป็นฐานในการคาํนวณ

รายไดป้ระจาํวนั มูลค่ายตุิธรรมทงัหมดในแต่ละวนันนัรวมถึงการลงทุนในกองทุน Global Technology 

Equity Fund โดยกองทุนอืนทีบริหารจัดการกองทุนภายใต้บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี 

จาํกัด ซึงจะนาํมาคาํนวณตามอตัราทีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้และเฉลียเขา้เป็นรายไดข้องแต่ละกองทุนตาม

สัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของแต่ละกองทุนในแต่ละวนั 

6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักับบริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกับบริษัทจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565  

มีดงัต่อไปนี  

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,316,456.99 12,271,635.33 ตามเกณ ฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,386,076.17 2,045,272.55 ตามเกณ ฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 มีรายการดงันี 

     (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 3,339,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2100 2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565 110,888,190.00 

รายการซือ 5,433,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2100 2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565 180,429,930.00 

รายการซือ 5,362,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.0800 15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565 188,098,960.00 

รายการซือ 1,126,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.0580 6 ก.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 40,601,308.00 

รวมรายการซือ 15,260,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   520,018,388.00 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 9,432,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2055 2 ก.พ. 2565 - 27 พ.ค. 2565 313,194,276.00 

รายการขาย 2,227,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.0407 30 พ.ค. 2565 - 8 ก.ค. 2565 75,808,638.90 

รายการขาย 5,014,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.8992 15 มิ.ย. 2565 - 7 ต.ค. 2565 174,984,588.80 

รายการขาย 1,774,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8441 6 ก.ค. 2565 - 4 พ.ย. 2565 63,587,433.40 

รายการขาย 1,081,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.5690 5 ส.ค. 2565 - 16 ก.ย. 2565 38,450,089.00 

รวมรายการขาย 19,528,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   666,025,026.10 

รายการซือ 2,227,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.7650 13 มิ.ย. 2565 - 8 ก.ค. 2565 77,421,655.00 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2565 มีรายการดงันี 

     (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 2,058,100.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6975 9 ก.ค. 2564 - 13 ก.ค. 2564 67,294,724.75 

รายการซือ 542,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.3975 23 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564 18,101,445.00 
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     (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา  Spot (ต่อ)      

รายการซือ 836,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8300 22 ธ.ค. 2564 - 23 ธ.ค. 2564 28,281,880.00 

รวมรายการซือ 3,436,100.00 เหรียญสหรัฐฯ   113,678,049.75 

รายการขาย 2,171,520.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4600 10 ส.ค. 2564 - 13 ส.ค. 2564 72,659,059.20 

สัญญา  Forward     

รายการขาย 2,046,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6493 13 ก.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2565 66,800,467.80 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 608,818.45 1,115,481.71 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 101,469.77 185,913.60 

7. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 70,585,472.1404 10,023.0231 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 753,062,679.12 106,933.10 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.6688 10.6687 

  2565 

  ชนิดสะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย)  71,362,213.5386 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท)  1,239,608,999.40 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท)  17.3706 
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ปัจจุบนักองทนุนาํเสนอหน่วยลงทุน เป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี - สะสมมูลค่า 

(ชือย่อ : KFGTECH-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี - ผูล้งทุนสถาบนั 

(ชือย่อ : KFGTECH-I) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทีบริษทัจดัการกาํหนด ทีตอ้งการรับรายได้จาก

ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

หมายเหต ุ:  บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจดัการ") แกไ้ขเพิมเติมโครงการจดัการ

กองทุน เกียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิมเติม "หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั" 

จากเดิม ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แกไ้ขเป็น แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด เพือเป็น

ทางเลือกใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมีผลตงัแต่วนัที 8 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าที เพิมขึนของ

หลักทรัพยที์ลงทุน โดยจะได้รับเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทงันี กรณีลูกคา้ที

เป็นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงันี 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 2566  2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (479,440,125.77)  (283,740,974.14) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 5,933.10)  -  

          รวม (479,434,192.67)  (283,740,974.14) 
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8. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund)  

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ได้เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักชือ  

T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund  

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน T. Rowe Price Fund SICAV - Global Technology Equity Fund ซึงเป็นกองทุน

รวมทีจดทะเบียนจดัตงัภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก และ

เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด์ (hedge fund) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class Q (1) เป็น Class ทีทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

(2) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วนัทีจดทะเบียนกองทุนรวม 15 มิถุนายน 2558 

วตัถุประสงค ์และนโยบายการ 

ลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคเ์พือเพิมมูลค่าหุน้ ตลอดจนการเติบโตของมูลค่าการลงทุน

ในระยะยาว ซึงส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษทัทีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการ

พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นลงทุนในบริษัททีเป็นผูน้ ํา

ทางดา้นเทคโนโลยทีวัโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 

อยา่งน้อย 2 ใน 3 ของทรัพยสิ์นทงัหมดของกองทุน จะลงทุนในตราสารทุนหรือ

หลักทรัพยที์เกียวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึงได้แก่  

หุ้นสามญั, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสําคัญแสดงสิทธิ, American Depository Receipts 

( ADRs) , European Depository Receipts ( EDRs)  แ ล ะ  Global Depository 

Receipts (GDRs) และส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารหนีและหลักทรัพยใ์น

ตลาดเงิน 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีและหลกัทรัพยใ์นตลาดเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

ทงันี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงและเพือ

เพมิประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

ตวัชีวดั (Benchmark) MSCI AC World Information Technology Index 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการกองทุน T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. 

ผู ้ เ ก็ บ รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง 

กองทุน 

JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 
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9. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,768,000.00 63,438,636.00 -  5,409,044.93 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 22,121,000.00 779,629,148.60 53,827,989.55 287,092.16 

รวมมูลค่ายติุธรรม   53,827,989.55 5,696,137.09 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 11,100,000.00 369,764,276.00 1,254,400.69 1,347,870.11 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 42,374,000.00 1,413,249,036.00 6,863,759.58 4,770,560.32 

รวมมูลค่ายติุธรรม   8,118,160.27 6,118,430.43 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได ้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 691,277,959.99 - 691,277,959.99 

ตราสารหนี - 13,356,849.97 - 13,356,849.97 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 53,827,989.55 - 53,827,989.55 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 5,696,137.09 - 5,696,137.09 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 ระดับที 1 ระดบัที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 1,211,162,170.46 - 1,211,162,170.46 

ตราสารหนี - 30,313,416.72 - 30,313,416.72 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 8,118,160.27 - 8,118,160.27 

หนีสิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 6,118,430.43 - 6,118,430.43 

25



- 12 - 

 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบด้วย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ

อนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

10.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วันที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินตามมูลค่า

ยติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 14,808,676.88 -  -  14,808,676.88 

หน่วยลงทุน -  -  691,277,959.99 691,277,959.99 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  53,827,989.55 53,827,989.55 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  123,730.17 123,730.17 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  7,971.46 7,971.46 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  341,329.84 341,329.84 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  5,696,137.09 5,696,137.09 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  657,091.69 657,091.69 

26



- 13 - 

 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

หนีสินทางการเงิน (ต่อ)     

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  44,258.30 44,258.30 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  800,582.24 800,582.24 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,195.72 1,195.72 

หนีสินอืน -  -  18,780.63 18,780.63 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 32,049,831.10 -  -  32,049,831.10 

หน่วยลงทุน -  -  1,211,162,170.46 1,211,162,170.46 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  8,118,160.27 8,118,160.27 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก    

เงินลงทุนในตา่งประเทศ -  -  220,518.26 220,518.26 

ลูกหนีจากดอกเบีย -  -  7,164.18 7,164.18 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  564,852.96 564,852.96 

หนีสินทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  6,118,430.43 6,118,430.43 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน -  -  4,805,867.64 4,805,867.64 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบยี รวม 

หนีสินทางการเงิน (ต่อ)     

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน -  -  139,315.17 139,315.17 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,408,578.06 1,408,578.06 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  1,074.62 1,074.62 

หนีสินอืน -  -  40,431.91 40,431.91 

10.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุล 

เงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุล

เงินได ้ดงันนั บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัรา

แลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกันความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าวอาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที 

มากขึน 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2566 2565 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 20,970,057.94 36,371,236.35 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 3,753.38 6,622.17 
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ณ วันที 31 มกราคม 2566 และ2565 กองทุนได้แปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใช้อตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก  Bloomberg  ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั  

32.9650 บาท และ 33.3000 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

11. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจัดการ เมือวนัที 15 มีนาคม 

2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 14,816,648.34 1.96

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 15,401.76 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,452,003.92 0.19

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 13,349,242.66 1.77

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 691,277,959.99 91.78

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 691,277,959.99 91.78

สัญญาซื.อขายล่วงหน้า 48,131,852.46 6.39

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 6,460,100.10 0.86

         FITCH-LONG

             Rate AA 41,671,752.36 5.53

อื2นๆ  (1,056,848.57)  (0.13)

     ลูกหนีF 465,060.01 0.06

     เจา้หนีF  (721,326.34)  (0.08)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (800,582.24)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 753,169,612.22 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี.
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 124,479,729.00 1.8334 24 ก.พ. 2566 13,808,984.71

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 35,371,044.00  (0.5230) 24 ก.พ. 2566  (3,938,703.75)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 37,848,527.40 0.5900 17 มี.ค. 2566 4,443,442.75

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 28,067,592.00  (0.1952) 5 เม.ย. 2566  (1,470,341.18)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 19,173,560.00 0.0949 3 ก.พ. 2566 715,088.08

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 133,904,487.00 1.6168 3 ก.พ. 2566 12,177,457.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 64,298,596.00 0.7111 17 มี.ค. 2566 5,355,668.41

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 21,548,150.00 0.0287 17 มี.ค. 2566 215,798.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 25,180,391.50 0.1640 5 เม.ย. 2566 1,234,916.31

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 22,379,046.00 0.2269 5 เม.ย. 2566 1,709,285.61

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 28,848,736.00 0.2987 5 เม.ย. 2566 2,249,931.82

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 120,762,022.50 0.6865 28 เม.ย. 2566 5,170,223.90

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 24,080,602.00 0.0055 24 ก.พ. 2566 41,422.12

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 35,973,324.00 0.6021 24 ก.พ. 2566 4,534,943.74

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 24,504,379.00  (0.0185) 17 มี.ค. 2566  (139,395.36)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 22,419,371.00  (0.0196) 5 เม.ย. 2566  (147,696.80)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 38,562,132.00 0.0667 5 เม.ย. 2566 502,723.03

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 35,666,095.20 0.2215 5 เม.ย. 2566 1,668,103.37

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2566

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

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)   8,316.46 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 277.22 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,386.08 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0081

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 10,049.76            1.1637

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ 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)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถงึวันที� 31 มกราคม 2566

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี ้

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% 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 

(17 กุมภาพันธ ์2560) 

KFGTECH-A 12.79% 3.34% -7.39% -38.58% -6.83% -3.08% N/A 1.09% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 5.51% -5.30% -10.98% -17.92% 13.32% 13.78% N/A 15.68% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 34.91% 41.30% 44.46% 52.75% 40.64% 33.88% N/A 31.48% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 19.78% 28.16% 28.13% 29.45% 28.21% 24.51% N/A 22.85% 

 
หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC World Information Technology Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน

เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีค่  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

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

1 T.Rowe Price Funds SICAV - Global 

Technology Equity fund

1 1 6 - 1

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัทและวาระ คัดค้าน งดออกเสียง* เหตุผล

1 T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund

Resolution 7 / Consideration of such other business as may be properly brought 

before the Meeting.

หมายเหตุ * หมายถึง นอกเหนือจากนี้เป็นการงดออกเสียงใน "วาระอื่นๆ" ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ี 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั

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 มกราคม 2566

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 มกราคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา
• KFGTECH-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 8.42%
• KFGTECH-I  (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 0.05%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/01/2023)
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