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สารบัญ 
รายงานประจาํคร ึ�งปีแรก 2564 

กองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลเทคโนโลยีอ ิควิตี $ 

 สารบรษิัทจดัการ 3 

 รายงานผูด้แูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกูย้ืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใชจ้า่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดาํเนินงาน 12 

 ขอ้มลูอื/นๆ ที/ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวขอ้งที/มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา

- รายชื/อผูจ้ดัการกองทนุ

- การเปิดเผยขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล
เทคโนโลยีอิควิตี + (KF-GTECH) ตั+งแต่วนัที5 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัที5 31 กรกฎาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี+ 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี + มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที5 31 กรกฎาคม 2564 เท่ากบั 1,316.11 ลา้นบาท คิดเป็นมลูคา่
ทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.4782 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 6 เดือน เพิ5มขึ +นรอ้ยละ 14.07 นอ้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน ที5เพิ5มขึ +นรอ้ยละ 26.60 

ภาวะการลงทนุในช่วงที5ผ่านมา 

ในรอบครึ5งปีที5ผ่านมา กองทุนหลกั  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ปรบัตวัเพิ5มขึ +นราว 11.2% โดย
ในช่วงตน้ปี 2564 กองทุนพบกับแรงกดดนัหลงันกัลงทุนมีการยา้ยการลงทนุจากหุน้กลุ่มเติบโต เขา้สู่หุน้กลุ่มวฎัจกัรและกลุ่มหุน้คณุค่า 
เนื5องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถกลับมาฟื+นตัวไดด้ีหลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันCovid-19 อย่างต่อเนื5อง โดยนักลงทุนหันไป
ลงทุนในหุน้กลุ่มที5จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเปิดประเทศมากขึ +น นอกจากนี+ ในช่วงตน้ปีหุน้หมวดเทคโนโลยียังเจอแรงกดดนัจาก
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ ที5เร่งตัวขึ +น หลังจากอัตราเงินเฟ้อที5สหรฐัฯ ออกมามากกว่าที5ตลาดคาดการณ ์อย่างไรก็ตาม 
หุน้หมวดเทคโนโลยีทยอยปรบัตวัดีขึ +น โดยเฉพาะในไตรมาส 2 หลงัจากนกัลงทุนคลายความกังวลเมื5อเฟดออกมาแจง้ว่าจะยงัไม่รีบมี
การขึ +นอตัราดอกเบี +ยนโยบาย โดยยงัตอ้งการเห็นการฟื+นตวัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ทั+งนี +อตัราเงินเฟ้อที5เรง่ตวัขึ +น อาจเป็นเพียงปัจจยั
ชั5วคราวจากฐานที5ต ํ5า ห่วงโซ่อุปทานที5ไดร้บัผลกระทบโดยเฉพาะจากการขาดแคลน semiconductors และราคาสินคา้โภคภัณฑที์5
ปรบัตัวขึ +น โดยหุน้เทคโนโลยียงัคงสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื5องสะทอ้นจากรายไดบ้ริษัทจดทะเบียนที5ประกาศออกมาดีกว่าที5คาด 
อย่างไรก็ตาม ความเสี5ยงในหุน้กลุ่มเทคโนโลยียงัคงมีอยู่ โดยตอ้งจบัตานโยบายของทั+งทางจีนและสหรฐัฯ ที5ตอ้งการควบคมุผูเ้ล่นขนาด
ใหญ่และลดการผูกขาดในตลาด เพื5อทาํใหม้ีการแข่งขนัที5เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อีกทั+ง โอกาสที5เฟดจะมีการประกาศ
หยดุเขา้ซื +อสินทรพัยเ์พิ5มเติม (QE Tapering) ที5อาจสรา้งความผนัผวนใหก้บัตลาด 
ณ สิ +นเดือนมิถุนายน 2564 กองทุนหลกัมีการลงทุนในกลุ่ม Software 44.8% กลุ่ม Internet 25.5% กลุ่มSemiconductors 8.6% และ 
Media and Entertainment 8.2% เป็นตน้ โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรฐัฯ 71.7% สิงคโปร ์7.4% และแคนาดา 5.5% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีมมุมองที5ดีต่อการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยี เนื5องจากหุน้กลุ่มดงักล่าวยงัมีศกัยภาพเติบโตไดอี้กมากในระยะยาว
เพราะเทคโนโลยีเขา้มาอยู่ในหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี+ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที5ผ่านมาไดเ้ร่งใหค้นเปลี5ยนพฤติกรรมมาใช้
เทคโนโลยีมากขึ +น ไม่ว่าจะเป็นการทาํงาน การเรียน และการซื +อสินคา้ ทาํใหก้องทนุหุน้เทคโนโลยีมีศกัยภาพที5จะเติบโตไดต้่อไปในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดหุน้หมวดเทคโนโลยีจะมมีากขึ +น จากความตงึเครียดระหว่างสหรฐัฯ กบัจีน โดยเฉพาะในเรื5องการคา้
และเทคโนโลยี อีกทั+ง นโยบายของทั+งทางจีนและสหรฐัฯ ที5ตอ้งการลดการผูกขาดในตลาดของหุน้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ ประกอบกับ 
โอกาสที5เฟดจะมีการประกาศหยดุเขา้ซื +อสินทรพัยเ์พิ5มเติม (QE Tapering) 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั+งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที5เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 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 2564 ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม 
2564 
 
 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 2564 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,073,707,031.03  บาท) 1,382,191,894.10       

เงินฝากธนาคาร 1,406,916.84              

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 249,719.40                 

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 12,500.80                   

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 216,965.88                 

จากการขายหน่วยลงทุน 22,422,636.28            

รวมสินทรัพย์ 1,406,500,633.30       

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 52,678,482.98            

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 16,182,408.63            

จากการซื/อเงินลงทุน 19,486,300.50            

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี@ยนหน่วยลงทุน 733,770.72                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,276,721.73              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,875.12                     

หนี/ สินอื@น 33,136.60                   

รวมหนี/ สิน 90,392,696.28            
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,316,107,937.02       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 560,566,002.67          

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 771,787,834.14          

บญัชีปรับสมดุล  (16,245,899.79)
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,316,107,937.02       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 23.4782                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที@จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 56,056,600.2670        

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควตีิ/
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 กรกฎาคม 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 57,120.52                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,199,754.12              

รวมรายได้ 1,256,874.64              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,791,411.82              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 193,047.10                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 965,235.27                 

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 34,712.18                   

รวมค่าใชจ่้าย 6,984,406.37              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (5,727,531.73)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 93,205,338.98            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (38,792,310.60)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 69,018,000.40            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ (57,037,781.94)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 86,250,894.30            

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 152,644,141.14          

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 146,916,609.41          

หกั ภาษีเงินได้  (8,568.06)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 146,908,041.35          

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควตีิ�
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 กรกฎาคม 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

            ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุน้  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 4.94

      บมจ.ธ.ทิสโก้  0.150000 เมื=อทวงถาม 15,020.92 15,020.92 0.00

      บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมื=อทวงถาม 68,244,550.75 68,244,550.75 4.94

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 95.06

      T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund LU1244140163 1,005,447,459.36 1,313,932,322.43 95.06

      จาํนวน 974,460.350000 หน่วย

      มูลค่าหน่วยละ  41.0400 USD

      รวมเป็นเงิน 39,991,852.76 USD

1,382,191,894.10 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี-
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฎาคม 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 กรกฎาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 69,678,989.31 5.30

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 15,339.58 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,407,129.24 0.11

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 68,256,520.49 5.19

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,313,932,322.43 99.83

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,313,932,322.43 99.83

สัญญาซือขายล่วงหน้า (52,428,763.58) (3.99)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 230,508.73 0.02

             Rate A (6,811,092.00) (0.52)

         FITCH-LONG

             Rate AA (45,385,393.52) (3.45)

             Rate AA- (462,786.79) (0.04)

อืนๆ (15,074,611.14) (1.14)

     ลูกหนี 22,639,602.16 1.72

     เจา้หนี (36,437,491.57) (2.76)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (1,276,721.73) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,316,107,937.02 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 66,800,467.80 (0.0352) 14 ม.ค. 2565 (462,786.79)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 19,517,141.70 (0.0023) 2 ส.ค. 2564 (30,841.20)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 123,120,706.50 (0.6187) 6 ส.ค. 2564 (8,142,209.50)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 51,709,048.00 0.0015 17 ก.ย. 2564 19,210.67

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 141,023,250.00 (0.5214) 17 ก.ย. 2564 (6,862,842.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 152,599,329.00 (0.5641) 8 ต.ค. 2564 (7,423,920.11)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 119,166,932.00 (0.4662) 19 พ.ย. 2564 (6,135,223.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 57,957,936.50 (0.2095) 9 ธ.ค. 2564 (2,757,877.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 136,940,758.50 (0.3488) 7 ม.ค. 2565 (4,590,197.64)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 128,275,977.00 (0.5175) 29 ต.ค. 2564 (6,811,092.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 109,919,744.00 (0.4367) 27 ส.ค. 2564 (5,747,104.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,419,968.20 (0.2191) 29 ต.ค. 2564 (2,884,154.18)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 128,592,262.50 (0.0631) 9 ธ.ค. 2564 (830,234.56)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 63,110,012.40 0.0147 29 ต.ค. 2564 194,109.98

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 85,154,799.00 0.0028 14 ม.ค. 2565 36,398.75

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฎาคม 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   5,791.41 0.9630

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 193.05 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 965.24 0.1605

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 34.71 0.0058

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  2/ 6,984.41             1.1614

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

2/ ไมร่วมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกิดขึนจากการซอืขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในทีนี หมายถึง มลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสินทงัหมด 

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัทีคาํนวณ

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ิน* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิตี

ตังแต่วันท ี1 กุมภาพันธ ์2564 ถงึวันท ี31 กรกฏาคม 2564
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลเทคโนโลยีอ ิควติ ี � 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี� 30 ก.ค. 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ�ม 
โครงการ 

(17 กุมภาพันธ ์2560) 

KF-GTECH 15.56% 7.21% 14.07% 44.94% 24.86% N/A N/A 21.15% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 26.72% 13.76% 26.60% 47.70% 28.33% N/A N/A 26.34% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 29.05% 27.56% 29.68% 27.52% 25.80% N/A N/A 22.92% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 18.31% 15.47% 17.86% 20.25% 24.58% N/A N/A 21.54% 

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

แลกเปลีTยนเพืTอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีTคาํนวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีTมีอายเุกินหนึTงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี�  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

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 2564 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิK พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิK  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิK  อาหุนยั 
10. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 34.01%  
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 (5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/07/2021) 
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