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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ด
เทคอิควิตี *เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH) ตั *งแต่วันที6 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที6 30 พฤศจิกายน 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี *เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ6งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี * 

- KFHTECH-A จํานวน 2,682.68 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.2543 บาท  

- KFHTECH-I จํานวน 1,469.91 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.2544 บาท  

และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 

- KFHTECH-A ลดลงร้อยละ 13.63 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 6.15 
- KFHTECH-I  -ยงัไม่มีข้อมลูผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน- 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีบัญชีที6ผ่านมา BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 13.6% โดยหุ้นเทคโนโลยีเจอกับ
ความผนัผวนและแรงเทขายจากการดําเนินนโยบายการเงินที6เข้มงวดมากขึ *นของธนาคารกลางทั6วโลกนําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
หลงัเจอกับแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที6เร่งตวั ขณะที6ตวัเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจ้างงานในสหรัฐฯ ยงัออกมาแข็งแกร่ง ส่งผลให้ 
Fed เดินหน้าขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบายต่อเนื6องและขึ *นในอตัราที6มากกว่าตลาดคาดการณ์ ณ สิ *นปี 2565 อตัราดอกเบี *ยนโยบายของ 
Fed ขึ *นไปแตะระดบั 4.25-4.5% ทั *งนี * ตลาดมองว่า Fed น่าจะมีการขึ *นอตัราดอกเบี *ยได้อีกในปีหน้าแต่จะเป็นการขึ *นในอตัราที6ชะลอลง 
เนื6องจากมองว่าเงินเฟ้อได้เลยจุดสูงสุดไปแล้ว อีกทั *งการขึ *นอัตราดอกเบี *ยที6ผ่านมาจะเริ6มส่งผลต่อเศรษฐกิจจริงและอาจเห็นภาพ
เศรษฐกิจชะลอลงได้ในปีหน้า โดยหาก Fed เริ6มมีการชะลอการขึ *นอตัราดอกเบี *ยจะทําให้หุ้นกลุ่มการเติบโตสูงอย่างกลุ่มเทคโนโลยี
ทยอยฟื*นตวัได้ แต่การฟื*นตวัจะยงัคงมีความผนัผวนต่อเนื6อง 

ณ สิ *นเดือนตลุาคม 2565 กองทนุหลกัมีการลงทนุในหมวด Software & Services 43% หมวด Semiconductors 22% และ หมวด Tech 
Hardware 10.9% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 79.2% เนเธอร์แลนด์ 3.7% และฝรั6งเศส 3.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที6ดีต่อการลงทุนในหุ้นหมวดเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันหุ้นหมวด
ดงักล่าวจะเจอกบัแรงกดดนัและความผนัผวนที6มากขึ *น โดยหุ้นเทคโนโลยียงัมีศกัยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยูใ่น
หลายอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวนั โดยการพฒันาในหมวดเทคโนโลยียงัคงมีต่อเนื6อง  อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดจะมี
มากขึ *นโดยเฉพาะจากอัตราดอกเบี *ยนโยบายของธนาคารกลางทั6วโลกที6กลับมาอยู่ในระดับสูงทําให้ต้นทุนของหุ้นหมวดเทคโนโลยี
ปรับตวัสงูขึ *น นอกจากนี * ยงัต้องจบัตาความตงึเครียดระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน ในเรื6องการค้าและเทคโนโลยีที6ยงัคงอยู่  ทั *งนี * หากอตัราเงิน
เฟ้อมีทิศทางชะลอตวัลงและธนาคารกลางหยุดการขึ *นอตัราดอกเบี *ย อาจส่งผลให้หุ้นหมวดเทคโนโลยีทยอยฟื*นตวัได้ โดย valuations 
ของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีปรับลดลงมาอยู่ในระดบัที6น่าสนใจอีกครั *ง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 3,126,480,226.36  บาท) 2,569,969,324.88            
เงินฝากธนาคาร 10,807,862.23                 
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 118,637,376.49               
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 78,048.54                        
จากการขายหน่วยลงทุน 262,647.82                      

รวมสินทรัพย์ 2,699,755,259.96            
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 13,002,425.63                 
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,762,853.55                   
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 19,940.88                        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,210,760.33                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,707.28                        
หน้ีสินอ่ืน 62,245.40                        
รวมหน้ีสิน 17,069,933.07                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,682,685,326.89            

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,024,010,967.97            
ก าไรสะสม 284,167,681.75               
บญัชีปรับสมดุล 374,506,677.17               
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,682,685,326.89            

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,682,683,856.98            
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 202,400,985.6703           
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.2543                           

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,469.91                          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 110.8990                         
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.2544                           

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 92,540.99                       

รวมรายได้ 92,540.99                       
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11,341,137.06                
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 453,645.52                     
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,268,227.43                  
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 35,095.74                       

รวมค่าใชจ่้าย 14,098,105.75                
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (14,005,564.76)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (44,823,735.83)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (330,170,918.37)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 105,634,950.86              
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (137,277,500.88)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (406,637,204.22)
หกั ภาษีเงินได้  (13,881.15)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (420,656,650.13)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (420,656,620.04)
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  (30.09)
รวม  (420,656,650.13)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.91
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.300000 เม่ือทวง 45,725.33 45,725.33 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.350000 เม่ือทวง 74,815,401.79 74,815,401.79 2.91
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.09
                              BGF World Technology Fund (Class D2 USD) BGWTD2U 3,051,619,099.24 2,495,108,197.76 97.09
                              จ  านวน 1,264,165.230000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  56.0000 USD
                              รวมเป็นเงิน 70,793,252.88 USD

2,569,969,324.88 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 85,747,037.89 3.19

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 45,766.74 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 10,810,367.93 0.40

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 74,890,903.22 2.79

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,495,108,197.76 93.01

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,495,108,197.76 93.01

สัญญาซือขายล่วงหน้า 105,634,950.86 3.94

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 8,470,260.89 0.32

         FITCH-LONG

             Rate AA+  (1,615,693.90)  (0.06)

             Rate AA 98,780,383.87 3.68

อนืๆ  (3,804,859.62)  (0.14)

     ลูกหนี 262,647.82 0.01

     เจา้หนี  (1,856,747.11)  (0.07)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (2,210,760.33)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,682,685,326.89 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีเวล์ิดเทคอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,043,106,085.00 2.9421 6 ม.ค. 2566 78,927,225.38

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 409,745,336.00 1.0777 27 ม.ค. 2566 28,910,444.99

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 54,593,469.70  (0.0353) 27 ม.ค. 2566  (948,250.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 617,692,612.10  (0.0602) 9 ธ.ค. 2565  (1,615,693.90)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 66,114,395.00  (0.1626) 9 ธ.ค. 2565  (4,363,217.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 86,151,680.00  (0.1947) 6 ม.ค. 2566  (5,224,158.03)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 113,995,803.00 0.0868 27 ม.ค. 2566 2,329,445.23

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 53,268,072.00  (0.0317) 27 ม.ค. 2566  (851,105.82)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 605,079,574.50 0.3157 17 ก.พ. 2566 8,470,260.89

กองทุนเปิดกรุงศรีเวล์ิดเทคอคิวติีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(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)

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  11,341.14               

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   453.65                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee)   2,268.23                 

ค่าที5ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) -

ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.10                      

ค่าใช้จ่ายอื5น ๆ (Others) -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด   2/ 14,098.12             

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที5เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที5รวมภาษีมลูคา่เพิ5มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื5นใดแล้ว

2/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที5เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สนิ ในที5นี U หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิทั Uงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Uสนิทั Uงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที5เกี5ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที5คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที� 30 พฤศจกิายน 2565

0.8025

0.0321

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

หน่วย:พนับาท ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

0.0025

   -

0.9976

0.1605

   -
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควติีเ้ฮดจเ์อฟเอก็ซ ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 

% 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 

(31 พฤษภาคม 2562) 

KFHTECH-A -40.51% -11.76% -13.63% -42.69% 5.83% N/A N/A 8.37% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -27.15% -0.19% -6.15% -24.74% 12.74% N/A N/A 16.92% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 36.36% 32.30% 32.68% 35.77% 29.55% N/A N/A 28.09% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 30.07% 31.70% 30.22% 29.64% 28.32% N/A N/A 27.66% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI All Country World Information Technology สดัส่วน 100% 

    บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

    **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 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 30 พฤศจิกายน 2565

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 30 พฤศจกิายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 1.70%
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022) 
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