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สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี $  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดําเนินงาน 12 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา 

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์
ซีเคียวริตี , (KFCYBER) ตั ,งแต่วนัที5 18 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที5 31 กรกฎาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี , 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี , มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที5 31 กรกฎาคม 2565 เท่ากบั 355.94 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 7.9112 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั ,งแต่จดัตั ,งกองทนุ ลดลงร้อยละ 24.48 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวดัผลการดําเนินงาน ที5ลดลงร้อยละ 24.02 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบครึ5งปีที5ผ่านมา กองทนุได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที5ปรับตวัลง ได้แก่ แรงเทขายหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นเทคโนโลยี การขึ ,น
อตัราดอกเบี ,ยของธนาคารกลางสหรัฐฯที5 0.25% 0.50% และ การขึ ,นอตัราดอกเบี ,ยในระดบัที5ค่อนข้างสงูในรอบหลายสิบปีคือ 0.75% 
ถึงสองครั ,งในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  รวมถึงแรงกดดันจากนโยบายการเงินในหลายประเทศที5ตึงตวัขึ ,นเพื5อสกัดอัตราเงินเฟ้อ 
ส่งผลให้ต้นทนุการกู้ยืมเงินในภาคเอกชนเพิ5มขึ ,นและกระทบต่อการประเมินมลูค่าหุ้นในระยะถดัไป ยิ5งไปกว่านั ,นภาวะสงครามที5เกิดจาก
รัสเซียบุกยูเครน ยังเป็นแรงกดดันให้ตลาดขายสินทรัพย์เสี5ยงเพิ5มขึ ,น และยังส่งผลต่อราคาพลังงาน ทําให้เงินเฟ้อปรับตัวเพิ5มขึ ,นอีก 
สถานการณ์โควิดระบาดอีกระลอกในจีน ยงัส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน เนื5องจากการปิดโรงงานหลายแห่งชั5วคราวในประเทศ หุ้นในหมวด
เทคโนโลยีสารสนเทศ เซมิคอนดกัเตอร์ อีคอมเมิร์ซ มีราคาที5ปรับตวัลดลงมากกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที5หมวดซอฟแวร์ปรับตวัลดลง
น้อยกว่า  

ข้อมลูล่าสดุ ณ สิ ,นเดือนมิถนุายน 2565 กองทนุหลกัมีการลงทนุในหุ้นหมวดซอฟแวร์ 59.4% เซมิคอนดกัเตอร์ 12.6% ฮาร์ดแวร์สําหรับ
เก็บข้อมลู 6.5% และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.6% เป็นต้น โดยมีการลงทนุส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ 86.6% เกาหลี 5.7% องักฤษ 1.3% ญี5ปุ่ น 
1.2% และ อิสราเอล 9.2% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

ความต้องการป้องกนัภยัทางไซเบอร์ยงัคงอยู่ในระดบัสงู และมีแนวโน้มสงูขึ ,น หลายองค์กร, บริษัท และรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ความสําคญั 
รวมถึงงบประมาณในด้านดงักล่าวที5เพิ5มขึ ,น และจากความซบัซ้อนในการโจมตีทางไซเบอร์มีมากขึ ,น กองทุนมองเห็นความต้องการใน
การเก็บข้อมลูบนคลาวด์มีมากขึ ,น รวมถึงอุปกรณ์ที5เชื5อมต่อกับระบบคลาวด์ด้วยเช่นกัน และมีการลงทุนในบริษัทกลุ่มที5ตอบโจทย์การ
ให้บริการจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูบนคลาวดด์งักล่าว ระยะถดัไป กองทนุเชื5อว่าภายหลงัวกิฤต Covid-19 การเปลี5ยนแปลงรูปแบบการ
ทํางาน จากที5ทํางานเป็นการทํางานทางไกลจะเพิ5มขึ ,น ทําให้ความต้องการระบบการป้องกันภยัทางไซเบอร์และการยืนยนัตวัตนเป็นที5
ต้องการเพิ5มขึ ,น โดยจะเห็นว่าช่วงที5ผ่านมา แนวโน้มการโจมตีบริษัทที5เกี5ยวข้องกบัภาคบริการ อตุสาหกรรมเกมส์มีมากขึ ,น แม้ในระยะสั ,นความ
ผันผวนของหุ้นที5เกี5ยวกับเทคโนโลยีจะค่อนข้างสูง แต่การเติบโตที5สูงในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมให้ราคาหลักทรัพย์มี
โอกาสปรับตวัสงูขึ ,น ณ ปัจจุบนั กองทุนมองว่าการลงทุนในกลุ่มบริษัทที5เกี5ยวข้องกบัความปลอดภยับนอินเทอร์เน็ตยงัเป็นระยะเริ5มต้น 
และยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที5ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั ,งนี , บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 437,830,978.86  บาท) 362,723,392.32        
เงินฝากธนาคาร 9,679,290.98            
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 3,016,141.69            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 974.87                      
จากการขายหน่วยลงทุน 492.61                      

รวมสินทรัพย์ 375,420,292.47        
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 19,071,061.95          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,516.12                   
ค่าธรรมเนียมสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 1,528.04                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 398,744.79               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 146.23                      
หน้ีสินอ่ืน 10,032.62                 
รวมหน้ีสิน 19,483,029.75          
สินทรัพยสุ์ทธิ 355,937,262.72        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 449,912,571.63        
ก าไรสะสม (82,053,608.17)
บญัชีปรับสมดุล  (11,921,700.74)
สินทรัพยสุ์ทธิ 355,937,262.72        

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 355,937,262.72        
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 44,991,257.1248      
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 7.9112                      

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 9,734.88                   

รวมรายได้ 9,734.88                   
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,574,143.12            
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 47,224.26                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 236,121.42               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 28,275.56                 

รวมค่าใชจ่้าย 1,885,764.36            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (1,876,029.48)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (12,830,868.90)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (75,107,586.54)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (16,054,920.26)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 23,817,257.24          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (80,176,118.46)

หกั ภาษีเงินได้  (1,460.23)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (82,053,608.17)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (82,053,608.17)
รวม  (82,053,608.17)

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย

 (%)

วนัครบ
อายุ

เงินตน้ (บาท) /
 จ  านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 100.00
                              Allianz Cyber Security-RTUSD LU2286301283 437,830,978.86 362,723,392.32 100.00
                              จ  านวน 1,257,904.810000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  7.8400 USD
                              รวมเป็นเงิน 9,861,973.69 USD

362,723,392.32 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,680,265.85 2.72

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH_TH-LONG

             Rate BBB 9,680,265.85 2.72

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 362,723,392.32 101.91

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 362,723,392.32 101.91

สัญญาซื.อขายล่วงหน้า  (16,054,920.26)  (4.51)

     สัญญาที<อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี<ยน-สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 1,994,468.82 0.56

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (8,138,576.32)  (2.29)

             Rate AA  (9,910,812.76)  (2.78)

อื5นๆ  (411,475.19)  (0.12)

     ลูกหนีI 492.61 0.00

     เจา้หนีI  (13,223.01)  (0.01)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (398,744.79)  (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 355,937,262.72 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคยีวริตี.
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 12,408,998.00  (0.2392) 30 ก.ย. 2565  (851,372.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 38,076,087.60  (0.7054) 30 ก.ย. 2565  (2,510,958.46)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 81,452,448.00  (0.0921) 18 พ.ย. 2565  (327,929.28)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี�ยง 77,214,927.50  (1.5383) 19 ส.ค. 2565  (5,475,557.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี�ยง 53,644,514.00  (0.7482) 28 ต.ค. 2565  (2,663,018.82)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 15,228,384.00  (0.0973) 19 ส.ค. 2565  (346,469.48)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 66,441,760.00  (1.1709) 9 ก.ย. 2565  (4,167,777.08)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 24,118,966.50  (0.4794) 30 ก.ย. 2565  (1,706,305.86)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 17,306,000.00 0.2980 19 ส.ค. 2565 1,060,547.50

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 13,070,127.00 0.0072 9 ก.ย. 2565 25,548.71

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 14,903,854.00 0.0088 30 ก.ย. 2565 31,281.49

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 14,655,504.00 0.0404 30 ก.ย. 2565 143,804.61

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 12,811,433.40 0.1262 30 ก.ย. 2565 449,333.22

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 24,519,900.00 0.3668 30 ก.ย. 2565 1,305,626.16

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 25,023,645.00  (0.2870) 30 ก.ย. 2565  (1,021,672.87)

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคยีวริตี�
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฏาคม 2565

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)   1,574.14 1.0700

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 47.22 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 236.12 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 28.28 0.0193

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 1,885.76             1.2819

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที6นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี�

ตั *งแต่วันที� 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถงึวันที� 31 กรกฏาคม 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี � 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที  27 ก.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 

นับจากวันเริ ม 
โครงการ 

(18 กุมภาพันธ์ 2565) 

KFCYBER-A -24.48% -17.44% N/A N/A N/A N/A N/A -24.48% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -24.02% -3.61% N/A N/A N/A N/A N/A -13.30% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน N/A 41.80% N/A N/A N/A N/A N/A 42.08% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 30.01% 31.53% N/A N/A N/A N/A N/A 30.88% 

 

หมายเหตุ :    *    ดชัน ีชี �ว ดั  (Benchmark) ค ือ ดชัน ี MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สดัส ่วน 100% 
บริษัทจัดการจะใช้ดชันีชี �วดัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี[ยงด้านอตัราแลกเปลี[ยนเพื[อเทียบกับ
ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที[คํานวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที[มีอายเุกินหนึ[งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี�  1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั

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 กรกฎาคม 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 
10. นายวชัรินทร์ ดว้งสังข ์

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

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 27.19% 
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 (5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/07/2022) 

   

 
 
 

 

14




