
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

 

กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 2 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ี-สะสมมูลค�า (KFGTECH-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ี-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFGTECH-I)   
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป นต#นไป) 

 กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ี  

 Krungsri Global Technology Equity Fund 

รายงานประจําครึ่งปTแรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแต�วนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 

 กองทุนรวม KFGTECH 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษิัทหลักทรัพย จัดการกองทุน กรงุศรี จํากดั 

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี #  

 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 ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เทคโนโลยีอิควิตี + (KFGTECH) ตั +งแต่วนัที4 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที4 31 กรกฎาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี + มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 31 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 854.01 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 12.1751 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 33.68 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 7.79 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบครึ4งปีที4ผ่านมา T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงกว่า 30.5% 
โดยหุ้นเทคโนโลยีเจอกับความผันผวนและแรงเทขายอย่างหนักในช่วงต้นปี 2565 จากแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินที4เข้มงวด
มากขึ +นของธนาคารกลางทั4วโลกนําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  หลงัเจอกบัแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที4เร่งตวั ทั +งจากราคาพลงังานที4
เพิ4มขึ +นและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน โดย Fed ออกมาให้มุมมองการขึ +นดอกเบี +ยที4มากกว่าที4ตลาดคาดรวมถึงการขึ +น
ดอกเบี +ยนโยบาย 0.75% ใน 2 การประชุมที4ผ่านมาเพื4อชะลออัตรเงินเฟ้อ อีกทั +งเริ4มการทํา QT (Quantitative Tapering) ในเดือน
มิถนุายน ซึ4งจะทําให้สภาพคล่องในตลาดลดลง ทั +งนี + นกัลงทนุมองว่า Fed จะยงัคงขึ +นดอกเบี +ยนโยบายได้ตอ่เนื4องตลอดทั +งปีนี + อย่างไรก็
ดี ตลาดจบัตามองสญัญาณการชะลอตวัของอตัราเงินเฟ้อ ซึ4งจะเป็นแรงส่งให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทยอยฟื+นตวัได้ ทั +งนี + อตัราดอกเบี +ยที4
สงูขึ +นจะกดดนัการเติบโตของหุ้นกลุ่ม Growth อย่างหมวดเทคโนโลยี เนื4องจากมีการกู้ยืมเพื4อมาลงทุนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามใน
ระยะยาวแล้ว หุ้นหมวดเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ยงัคงมีพื +นฐานที4แข็งแกร่ง โดยการประกาศรายได้ของหุ้นหมวดเทคโนโลยียงั
ออกมาขยายตวัได้ดีต่อเนื4อง  

ณ สิ +นเดือนมิถนุายน 256l กองทนุหลกัมีการลงทุนในหมวด Software 62.3%  Semiconductors 12.5% และ Internet 12.4% เป็นต้น 
โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 79.8% เนเธอร์แลนด์ 6.1% และไต้หวนั 4.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที4ดีต่อการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบนัหุ้นหมวดดงักล่าวจะเจอกับแรงกดดนั
และความผนัผวนที4มากขึ +น โดยหุ้นหมวดเทคโนโลยียงัมีศกัยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายอุตสาหกรรม
และในชีวิตประจําวนั โดยการพฒันาในหมวดเทคโนโลยียงัคงมีต่อเนื4อง  อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดจะมีมากขึ +นโดยเฉพาะ
จากการเริ4มขึ +นอตัราดอกเบี +ยนโยบายของธนาคารกลางทั4วโลก หลงัจากเผชิญกับปัญหาอตัราเงินเฟ้อที4เร่งตวัขึ +น นอกจากนี + ยงัต้องจบัตา
ความตงึเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในเรื4องการค้าและเทคโนโลยีที4ยงัคงอยู่  ทั +งนี + หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตวัลงอาจส่งผลให้
หุ้นหมวดเทคโนโลยีทยอยฟื+นตวัได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี ้
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลเทคโนโลยอีิควติี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม 
2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 สงิหาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,441,794,189.69 บาท) 894,417,217.10          
เงินฝากธนาคาร 3,254,081.09              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 18,708,482.00            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,824.45                     
จากการขายเงินลงทุน 16,836,817.38            
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 163,286.28                 
จากการขายหน่วยลงทุน 201,083.05                 

รวมสินทรัพย์ 933,582,791.35          
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 72,687,580.35            
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,016,647.31              
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 9,973.43                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 834,985.20                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 273.67                        
หน้ีสินอ่ืน 21,511.68                   
รวมหน้ีสิน 79,570,971.64            
สินทรัพยสุ์ทธิ 854,011,819.71          

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 701,439,258.63          
ก าไรสะสม  (35,779,286.55)
บญัชีปรับสมดุล 188,351,847.63          
สินทรัพยสุ์ทธิ 854,011,819.71          

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 854,011,819.71          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 70,143,925.8626        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.1751                      

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 26,201.73                   
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,115,343.52              

รวมรายได้ 1,141,545.25              
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,654,718.46              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 155,157.31                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 775,786.39                 
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 34,712.18                   

รวมค่าใชจ่้าย 5,620,374.34              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (4,478,829.09)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (63,694,191.62)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (368,789,323.34)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (27,850,184.90)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (55,978,828.19)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 143,877,182.20          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (372,435,345.85)

หกั ภาษีเงินได้  (3,930.26)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (376,918,105.20)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (376,918,105.20)
รวม  (376,918,105.20)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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Unaudited

              ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 0.71
                 บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.150000 เม่ือทวง 15,381.64 15,381.64 0.00
                 บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 6,323,978.84 6,323,978.84 0.71
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.47
                  บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เม่ือทวง 13,156,206.00 13,156,206.00 1.47
                  จ  านวนเงิน 357,700.00 USD
หน่วยลงทุน 97.82
                   T.Rowe Price Funds SICAV - 
                   Global Technology Equity fund

LU1244140163 1,422,298,623.21 874,921,650.62 97.82

                   จ  านวน 1,127,392.090000 หน่วย
                   มูลค่าหน่วยละ  21.1000 USD
                   รวมเป็นเงิน 23,787,973.10 USD

894,417,217.10 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,595,266.02 1.12

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 15,383.88 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,254,211.25 0.38

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 6,325,670.89 0.74

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 888,077,856.62 103.99

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 874,921,650.62 102.45

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 13,156,206.00 1.54

สัญญาซื.อขายล่วงหน้า  (53,979,098.35)  (6.32)

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 9,678,526.89 1.13

             Rate A  (1,531,418.10)  (0.18)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (52,286,258.40)  (6.12)

             Rate AA-  (9,839,948.74)  (1.15)

อื4นๆ 10,317,795.42 1.21

     ลูกหนีH 21,201,186.71 2.48

     เจา้หนีH  (10,048,406.09)  (1.17)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (834,985.20)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 854,011,819.71 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี.
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 174,984,588.80  (1.0073) 7 ต.ค. 2565  (8,602,489.72)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 63,587,433.40  (0.1449) 4 พ.ย. 2565  (1,237,459.02)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 256,964,136.60  (3.0624) 5 ส.ค. 2565  (26,153,396.43)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 51,794,916.00 0.4302 5 ส.ค. 2565 3,674,197.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 189,366,349.00  (1.5332) 26 ส.ค. 2565  (13,093,674.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 39,249,173.50  (0.1793) 5 ส.ค. 2565  (1,531,418.10)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 47,192,070.00  (0.0200) 26 ส.ค. 2565  (170,403.84)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 203,276,724.00  (1.8315) 16 ก.ย. 2565  (15,641,356.93)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 47,492,392.50  (0.0908) 25 พ.ย. 2565  (775,815.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 48,394,017.00  (0.0147) 25 พ.ย. 2565  (125,809.36)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 13,120,436.00  (0.0042) 2 ส.ค. 2565  (35,770.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 39,118,311.50 0.1945 5 ส.ค. 2565 1,661,327.47

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 66,770,759.00 0.6595 5 ส.ค. 2565 5,632,405.23

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 49,616,400.00 0.3551 26 ส.ค. 2565 3,032,888.49

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 42,536,516.00  (0.3544) 26 ส.ค. 2565  (3,026,780.39)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 43,235,199.00 0.2726 26 ส.ค. 2565 2,328,097.39

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 56,891,348.80  (0.2685) 26 ส.ค. 2565  (2,293,207.02)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 58,592,492.40 0.0693 26 ส.ค. 2565 592,063.42

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 45,582,966.00 0.1880 16 ก.ย. 2565 1,605,414.10

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 42,105,651.80 0.0113 16 ก.ย. 2565 96,232.81

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 42,287,740.00 0.0101 16 ก.ย. 2565 85,855.39

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี�
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)   4,654.72 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 155.16 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 775.79 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 34.71 0.0072

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 5,620.38             1.1628

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถงึวันที� 31 กรกฏาคม 2565

11



ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติี � 

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 

(17 กุมภาพันธ์ 2560) 

KFGTECH-A -47.69% -16.72% -33.68% -51.22% -1.06% 0.72% N/A 2.64% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -15.79% 4.02% -7.79% -5.52% 24.88% 19.61% N/A 19.82% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 62.12% 67.00% 60.49% 50.73% 37.03% 31.01% N/A 29.99% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 30.31% 31.72% 30.91% 25.39% 26.45% 23.08% N/A 22.29% 

 
หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI AC World Information Technology Index ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัรา

แลกเปลีTยนเพืTอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีTคํานวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีTมีอายเุกินหนึTงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

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

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี�  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  ประติพทัธิJ พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิJ  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  

 KFGTECH-A  (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ K.MN%   
 KFGTECH-I   (portfolio turnover ratio)  เท่ากับ Q.QQ%   
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/07/2022)
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