
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควติี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมลูค่า  

(KFHTECH-A) 

เสนอขายครั้งแรก: 21 – 29 พ.ค. 62 

 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  จงึมีความเสีย่งท่ีผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

แหล่งข้อมูล: Citywire และ Morningstar rating จาก Blackrock ณ 28 ก.พ. 62 โดยการจัดอันดับดังกล่าว 
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท า
ความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานใน
อดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อน
การลงทุน 

โอกาสแห่งการลงทุนท่ามกลางความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่วน 

  
เทคโนโลยีล้วนเข้าไปมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม การเติบโตที่มั่นคง

และนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้เกิดโอกาสการลงทุนท่ีน่าดึงดูดส าหรับนักลงทุน 

ระดับราคาซื้อขายที่สูงกว่าตลาดโดยรวม เกิดจากอัตราการเติบโตที่สูง

กว่าค่าเฉลี่ย เมื่อประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่ระดับหนี้ลดลง และยังคง

รักษาการสร้างกระแสเงินสด และงบดุลที่แข็งแกร่งไว้ได้ ท าให้ช่วยเพิ่ม

ความคุ้มกันให้กับการลงทุนในยามท่ีตลาดผันผวน 

ระดับราคาสมเหตุสมผล สนับสนุนโดยคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน 

ลงทุนในกองทุน BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก) 

กองทุน                          จาก Morningstar บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ

สูงสุดจาก Citywire 

กลยุทธ์การลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าขนาดใหญ่ และบริษัทท่ีมี

ศักยภาพเติบโตสูง เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับผู้ลงทุน 

ประวัติผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นในระยะยาวเมื่อเทียบกับคู่แข่งและดัชนีชี้วัด 



บริษัทในกลุม่เทคโนโลยกี าลังก้าวเขา้มาแทนที่ผูเ้ลน่ในหลายอุตสาหกรรม 

แหล่งขอ้มลู: https://singularityhub.com/2018/07/11/traditional-advertising-is-soon-to-be-
history-heres-what-will-replace-it/#sm.0008mf67g16gqdrcpey2lkuly2dyy, ณ เม.ย. 62 

Wirecard บริษัทผู้ให้บรกิารระบบช าระเงนิออนไลน์ของ

เยอรมัน ผู้โค่น Commerzbank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของ

เยอรมัน ออกจาก DAX 30 Index 

แหล่งขอ้มลู: www.dw.com/en/payment-startup-replaces-
commerzbank-in-the-dax/av-45366655, เม.ย. 62 

แหล่งขอ้มลู: Bloomberg, เม.ย. 62 

Google และ Facebook 

กลายเป็นหนึง่ในชอ่งทางหลกั

ส าหรับการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 

Tesla มีมูลคา่ตลาด  แซงหนา้ 

General Motors และ Ford ใน

เวลาไม่ถงึ 10 ป ี

Yu’e Bao ของ Alibaba กลายเป็น money 

market fund ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

แหล่งขอ้มลู: Bloomberg, เม.ย. 62 

แหล่งขอ้มลู: macrobusiness.com.au , 
Moody’s, Wind, Bloomberg, พ.ค. 60 
 



ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควร
ขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

ระดับราคาสมเหตสุมผล สนับสนุนด้วยปัจจัยพืน้ฐานทีแ่ข็งแกร่ง 

แหล่งขอ้มลู: ซ้าย – Credit suisse, Blackrock, 31 ม.ีค. 62. ขวาบน – Blackrock Aladdin, 31 ม.ีค. 62. 
ขวาล่าง – Bloomberg, Blackrock, 31 ม.ีค. 62. กราฟแสดงการเติบโตของก าไรมกีารปรับฐานเปน็ 100.  

แหล่งขอ้มลู:  ซ้าย - Thomson Reuters, Blackrock Investment Institute, 19 ต.ค. 61.  
ขวา – Blackrock Aladdin, 24 ต.ค. 61 

ระดับราคาของอุตสาหกรรมมีความสมเหตสุมผล บนปัจจัยพื้นฐานท่ีมคุีณภาพ รายได้ท่ียงัคงเติบโต 

และงบดลุที่แข็งแกรง่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กบัอุตสาหกรรมในช่วงท่ีตลาดผันผวน 

อุตสาหกรรมมกีารก่อหนี้ในระดับต ่า และมีกระแสเงินสดในระดับสงู บนการเติบโตของก าไรท่ีดกีวา่ 



ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควร
ขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

เน้นลงทุนใน 

เทคโนโลยียุคใหม่  

ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมในอนาคต 

Artificial 
Intelligence  

Cloud 
computing 

Technology 
“As a service” 

Internet of 
Things 

Electric 
Vehicle 

แหล่งขอ้มลู: BlackRock, 28 ก.พ. 62 

ลงทนุในกองทุน BGF World Technology Fund (กองทุนหลกั) 



ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควร
ขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

หลักทรพัย์ 10 อันดับแรก  

แหล่งขอ้มลู: BlackRock, 28 ก.พ. 62 
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กองทุนหลัก ดัชนีช้ีวัด Peers  

แหล่งข้อมูล: BlackRock, Morningstar, 28 ก.พ. 62  ดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Information 
Technology  Peers อ้างอิงจาก Morningstar Peer Group Median  ผลการด าเนินงานแสดงในรูป
สกุลเงิน USD ของ Class A2 ซึ่งเป็นคลาสที่จัดตั้งมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 38 
ในขณะที่กองทุน KFHTECH จะลงทนใน Class D2 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 54 โดยทั้งสอง Share 
class มีนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกัน  ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นผลการด าเนินงานของ
กองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 



เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน 

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควติี้เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ - สะสมมูลค่า 

(KFHTECH-A)  

 ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2562 

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFHTECH-A มูลค่า 100 บาท 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุน KFHTECH-A ในช่วงการเสนอขาย

ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อ

และ/หรือสับเปล่ียนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปล่ียนออก 

2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เป็นฐานในการค านวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ 

หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 30 

สิงหาคม 2562 ในจ านวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ 

3. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริม

การขายนี้  

4. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายช่ือ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้

ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายท่ีท่านใช้บริการด้วย 

5. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมี

บัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณ

รวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 

6. ยอดรวมการลงทุนท่ีต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตาม

รายการส่งเสริมการขายนี้ 

7. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริม

การขายนี้ 

8. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFHTECH-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการ

ส่งเสริมการขายนี ้ภายในวันที ่ 30 กันยายน 2562 ทั ้งนี ้ จ านวนหน่วยลงทุนของ กองทุน 

KFHTECH-A จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันท่ีท าการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัท

ฯจะยกเวินค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) ส าหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริม

การขายนี้ 

9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFHTECH-A เป็นอย่างอื่นที่

มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บ

เป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด 

 

โปรโมชั่นพิเศษช่วงเสนอขายครั้งแรก 



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

หรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็ม

จ านวน ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า (KFHTECH-A) 

นโยบายการลงทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 
USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ 
NAV   กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่
มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี  

ระดับความเสี่ยงกองทนุ ระดับ 7 

ดัชนเีปรยีบเทยีบ 
ดัชนี MSCI World All Country Information Technology ในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

นโยบายป้องกนัความ
เสีย่งอัตราแลกเปลีย่น 

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไ ม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

วิธีและวันท าการซื้อขาย  ทุกวัน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันท ารายการกองทุน) 

วันรับเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทุน 

ภายใน 4 วันท าการหลังจากวันท ารายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุด
ต่างประเทศ 

เงินลงทนุข้ันต ่า 2,000 บาท 

นักลงทนุเป้าหมาย 

เหมาะส าหรับ:  ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลัก 
ไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท าให้
ขาดทุนได้  ผู ้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
ไม่เหมาะกับ  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือ
รักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียก
เกบ็จากกองทุน (% ของ
มูลค่าหนว่ยลงทุนสทุธิ
ต่อป)ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.8025%) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0348%) 
ค่านายทะเบียน                              :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียก
เกบ็จากผู้ลงทนุ (% 
ของยอดเงินลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปล่ียนเข้า        :  ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) 
ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปล่ียนออก  :   ไม่เกิน 2.00%  
                                                                               (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 



ค าเตือน 

1. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิ

อาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลท้ังหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - สะสมมูลค่า มีนโยบายการลงทุนในกองทุน

หลัก BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุน

ในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี 

ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองใน

ประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน 

3. กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)      

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

4. กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความ

ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

5. กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจ านวน 

ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของ

กองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

6. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ท าให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อย

กว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

7. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

 ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   

 โทรศัพท์ 0 2657 5757    l    โทรสาร 0 2657 5777     

E-mail:   krungsriasset.mktg@krungsri.com      |      Website:  www.krungsriasset.com 


