รายงานประจําครึ่งป6แรก 2565
รอบระยะเวลาตั้งแต>วน
ั ที่ 1 กันยายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565

กองทุนรวม

KFGTECHRMF

กองทุนเปดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Krungsri Global Technology Equity RMF

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
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อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต 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

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเ# พือการเลีย# งชีพ
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

13

2

สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอล
เทคโนโลยีอิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ (KFGTECHRMF) ตั +งแต่วนั ที, 1 กันยายน 2564 ถึงวันที, 28 กุมภาพันธ์ 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยมีรายละเอียดดังนี +
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที, 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 2,467.14 ล้ านบาท
คิด เป็ นมูล ค่า ทรั พ ย์สิน สุท ธิ ต่อ หน่วยลงทุนเท่ากับ 14.1761 บาท โดยมีผ ลการดําเนิน งานย้ อ นหลัง 6 เดือ น ลดลงร้ อยละ 31.82
ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที,ลดลงร้ อยละ 5.90
ภาวะการลงทุนในช่วงที,ผ่านมา
ในรอบครึ, งปี ที,ผ่านมา กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ปรั บตัวลดลงกว่า 32.7% โดยหุ้น
เทคโนโลยีเจอกับความผันผวนและแรงเทขายอย่างหนักในช่วงต้ นปี 2565 จากแนวโน้ มการดําเนินนโยบายการเงินที,เข้ มงวดมากขึ +นของ
ธนาคารกลางทัว, โลก หลังเจอกับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้ อที,เร่ งตัวต่อเนื,อง ทังจากราคาพลั
+
งงานที,เพิ,มขึ +นและปั ญหาการขาดแคลน
อุปทาน โดยเฟดออกมาให้ มุมมองการปรั บขึน+ อัตราดอกเบีย+ ที,มากกว่าที,ตลาดคาดและส่งสัญญาณว่าอาจมีการทํา Quantitative
Tightening (QT) ได้ ในปี นี + ซึ,งจะทําให้ สภาพคล่องในตลาดลดลง ทัง+ นี + นักลงทุนมองว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบายได้
มากกว่า 5 ครัง+ ปี นี + โดยอัตราดอกเบี +ยที,สงู ขึ +นจะกดดันการเติบโตของหุ้นกลุ่ม growth นอกจากนี +ในช่วงปี 2564 หุ้นหมวดเทคโนโลยียงั
เจอกับการ rotate การลงทุนออกจากหุ้น growth เข้ าสู่ห้ ุน value และกลุ่มวัฏจักรที,จะได้ ประโยชน์ จากการกลับมาเปิ ดเมืองและ
การฟื +นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หุ้นหมวดเทคโนโลยียงั คงมีพื +นฐานที,แข็งแกร่งโดยการประกาศรายได้ ยงั คงออกมาขยายตัวได้ ดี
อย่างต่อเนื,อง
ณ สิ +นเดือนมกราคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software 60.1% กลุ่ม Internet 14.5% กลุ่ม Semiconductors 13.3% และ
กลุ่ม Industrial 6.0% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในสหรัฐฯ 73.3% แคนาดา 6.3% และไต้ หวัน 5.4% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที,ดีต่อการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยี เนื,องจากยังมีศกั ยภาพเติบโตได้ อีกมากในระยะยาวโดยเข้ ามาอยู่ใน
หลายอุต สาหกรรม อย่า งไรก็ต าม ความผัน ผวนในตลาดจะมีม ากขึ +นโดยเฉพาะจากการเริ, มปรับ ขึ น+ อัต ราดอกเบี +ยนโยบายของ
ธนาคารกลางทัว, โลกนําโดยเฟด หลังจากเผชิญกับปั ญหาอัตราเงินเฟ้ อที,เร่งตัวขึ +นต่อเนื,อง จากผลกระทบของมาตรการการควํ,าบาตรต่อ
รัสเซียซึ,งรวมถึงการยกเลิกการนําเข้ านํา+ มันจากรัสเซีย โดยจะกดดันราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้ อสหรัฐฯ ให้ อยู่ในระดับสูงต่อไป
นอกจากนี + ยังต้ องจับตาความตึงเครี ยดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื, องการค้ าและเทคโนโลยี อีกทัง+ นโยบายจากจีนและ
สหรัฐฯ ที,ต้องการลดการผูกขาดในตลาดของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที,ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง+ นี + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที,เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิต/ ีเพืAอการเลี/ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,693,470,551.29 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี/สินอืAน
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

2,423,065,106.47
4,921,519.67
56,774,012.01
22,717.14
2,943,408.00
823,954.11
2,488,550,717.40
11,237,811.25
7,814,342.23
2,283,199.79
78,017.46
21,413,370.73
2,467,137,346.67

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าทีAตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีAได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,740,343,394.86
(345,413,568.59)
1,072,207,520.40
2,467,137,346.67

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีAจาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)

14.1761
174,034,339.4862
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเพื@อการเลียงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที@ 28 กุมภาพันธ์ 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
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67,207.75
2,782,483.84
2,849,691.59
13,440,595.44
448,019.84
2,240,099.23
29,753.07
16,158,467.58
(13,308,775.99)
16,175,209.44
(1,067,158,102.63)
(134,953,893.20)
96,751,774.42
5,270,249.24
(1,083,914,762.73)
(1,097,223,538.72)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิต- ีเพื<อการเลี-ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ

จํานวนหุน้

(บาท)

มูลค่า

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
T.Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity fund
จํานวน 2,508,421.150000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 28.9500 USD
รวมเป็ นเงิน 72,618,792.29 USD

0.100000 เมื<อทวงถาม
0.250000 เมื<อทวงถาม

เงินลงทุน

7,113.36
55,177,032.91

7,113.36
55,177,032.91

2.28
0.00
2.28
97.72

LU1244140163
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2,638,286,405.02 2,367,880,960.20

97.72

2,423,065,106.47

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอคิ วิตีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
60,128,383.08
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
7,333.84
FITCH-LONG
Rate BBB
4,922,280.40
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
55,198,768.84
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
2,367,880,960.20
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2,367,880,960.20
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
45,536,200.76
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
16,489,804.43
Rate A
11,240,215.10
FITCH-LONG
Rate AA
13,124,724.34
Rate AA4,681,456.89
อืนๆ
(6,408,197.37)
ลูกหนี
3,767,362.11
เจ้าหนี
(7,892,359.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(2,283,199.79)

0.53
0.19
(0.27)
0.15
(0.33)
(0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

100.00

2,467,137,346.67
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2.44

0.00
0.20
2.24
95.98
95.98
1.85

0.67
0.46

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลเทคโนโลยีอคิ วิตีเพือการเลียงชีพ
รายละเอียดการลงทุนในสั ญญาซือขายล่ วงหน้ า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง

9

255,084,651.00
125,986,428.00
143,226,163.60
93,007,860.40
143,500,905.60
402,636,063.90
556,746,138.70
147,513,673.00
464,961,000.00
228,105,647.60
162,187,572.00
123,612,167.00
106,543,368.00
124,058,710.00
142,036,700.40
200,454,427.20
239,917,788.00
129,042,384.00

0.1898
0.0242
0.0586
0.0142
0.0170
(0.0750)
0.4556
0.1465
0.3465
0.1802
(0.0949)
(0.1009)
(0.0526)
0.1190
0.1698
0.2197
0.3603
(0.1320)

27 พ.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
17 มิ.ย. 2565
18 มี.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
6 พ.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565

4,681,456.89
598,181.26
1,445,549.12
349,566.00
419,586.01
(1,850,355.63)
11,240,215.10
3,613,419.58
8,548,778.00
4,445,702.00
(2,341,959.91)
(2,489,469.80)
(1,298,666.36)
2,936,012.80
4,188,311.76
5,419,171.57
8,888,061.92
(3,257,359.55)

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเพือการเลียงชีพ
ตัง* แต่ วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่ า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่ วย:พันบาท)

ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

13,440.60

0.9630

448.02

0.0321

2,240.10

0.1605

-

-

29.75

0.0021

-

-

16,158.47

1.1577

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Wอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
W
หักด้ วย มูลค่าหนี Wสินทังหมด
W
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเพือการเลียงชีพ
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565

% ต่ อปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(12 ตุลาคม 2560)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

KFGTECHRMF

-24.71%

-33.26%

-31.82%

-24.56%

13.01%

N/A

N/A

8.29%

ดัชนีชวัี ด (Benchmark)*

-14.58%

-12.68%

-5.90%

18.58%

29.24%

N/A

N/A

21.21%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

64.16%

58.14%

44.87%

37.64%

30.26%

N/A

N/A

27.29%

ความผันผวนของดัชนีชวัี ด

27.37%

26.66%

21.51%

19.49%

24.39%

N/A

N/A

22.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวัี ด (Benchmark) คือ MSCI AC World Information Technology Index สัดส่วน 100%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชวัี ดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 กันยายน 2564 ถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีเพือการเลียงชีพ

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(2) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
โชคทิพย์พฒั นา
1. นายฑลิต
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิJพงษ์
เหรี ยญเสาวภาคย์
5. นายกวิฬ
สอนไว
6. นายจาตุรันต์
7. นายชูศกั ดิJ
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
ตันติสุนทร
9. นางสาววรดา
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 2.04%
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที 28/02/2022)

14

