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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เทคโนโลยีอิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ (KFGTECHRMF) ตั +งแต่วนัที, 1 กันยายน 2565 ถึงวนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน 
โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2566 เท่ากับ 1,898.36 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.0991 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 13.33 ลดลง
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที,ลดลงร้อยละ 1.25 

ภาวะการลงทนุในช่วงที,ผ่านมา 

ในรอบครึ,งปีบัญชีที,ผ่านมา กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลง
ประมาณ 3.1% โดยหุ้นเทคโนโลยีเจอกบัความผนัผวนและแรงเทขายจากการดําเนินนโยบายการเงินที,เข้มงวดมากขึ +นของธนาคารกลาง
ทั,วโลกนําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)  หลงัเจอกับแรงกดดนัจากอตัราเงินเฟ้อที,เร่งตวั โดย Fed มีการปรับอตัราดอกเบี +ยนโยบาย
เพิ,มขึ +นอย่างรวดเร็ว ซึ,งการขึ +นอตัราดอกเบี +ยที,รวดเร็วส่งผลกดดนัหุ้นกลุ่มการเติบโตสงูอย่างหุ้นเทคโนโลยี เนื,องจากต้องเผชิญกบัต้นทนุ
การกู้ยืมที,สงูขึ +น อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2565 ตลาดทยอยปรับตวัดีขึ +น หลงัตวัเลขอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ,มส่งสญัญาณชะลอตวั 
ทําให้ตลาดมองว่า Fed จะมีท่าทีชะลอการขึ +นอตัราดอกเบี +ย ซึ,งจะสนบัสนนุการฟื+นตวัของกลุ่มเทคโนโลยี แต่การฟื+นตวัจะยงัคงมีความ
ผนัผวน ทั +งนี + ยงัต้องระวงัความเสี,ยงจากเรื,องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และจีนในเรื,องการค้าและเทคโนโลยี อีกทั +ง 
ความเสี,ยงที,เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย  

ณ สิ +นเดือนมกราคม 2566 กองทนุหลกัมีการลงทนุในหมวด Software 33.4% หมวด Semiconductors 31.0% หมวด Hardware 9.8% 
และหมวด Internet 8.3% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทนุในสหรัฐฯ 60.0% เนเธอร์แลนด์ 10.4% และไต้หวนั 7.4% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุ กองทนุหลกัยงัคงมีมมุมองที,ดีต่อการลงทนุในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะยาว ถึงแม้ว่าปัจจบุนัหุ้นกลุ่มดงักล่าว
จะเจอกับแรงกดดนัและความผนัผวนที,มากขึ +น โดยหุ้นเทคโนโลยียงัมีศกัยภาพเติบโตได้อีกมาก เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลาย
อุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวนั โดยการพฒันาในกลุ่มเทคโนโลยียงัคงมีต่อเนื,อง  อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดจะมีมากขึ +น
โดยเฉพาะจากอตัราดอกเบี +ยนโยบายของธนาคารกลางทั,วโลกที,กลบัมาอยู่ในระดบัสงูทําให้ต้นทุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตวัสงูขึ +น 
นอกจากนี + ยงัต้องจบัตาความตงึเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในเรื,องการค้าและเทคโนโลยีที,ยงัคงอยู่ ทั +งนี + หากอตัราเงินเฟ้อมีทิศทาง
ชะลอตัวลงและธนาคารกลางหยุดการขึ +นอัตราดอกเบี +ย อาจส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทยอยฟื+นตวัได้ โดย valuations ของกลุ่มหุ้น
เทคโนโลยีปรับลดลงมาอยู่ในระดบัที,น่าสนใจอีกครั +ง 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

3



�

�

�

�

�

�

���������	
�����������������������
�
�
����� ���	
������������������� ��������0�������"0�0�����"� � 7�#
!������� 7��%�#��
�
�  ����!���"�����#�$�%�&���'(��)����*���%�+����,�-��.�����/�����.0�%�&��������� ��������
0�������"0�0�����"� � 7�#
!������� 7��%�#��12!������3)���)���)#�&')������������������ ��'(��)�����������������
��4 ����')���������������5��) �������!��/�����.0�%�&6���������)�������(���)��.�.��� ) 7�/ �)���!����
8��)������9:;:�	2�)���!�9<������#)��&�9:;;�/���) 7��
�
� ���"��=�����4������3)���)���)#�&')�������������������'(��)�������5��) �������!,����')�����
��������� ��������0�������"0�0�����"� � 7�#
!������� 7��%�#�0��	�� ��� ����!"� ��) 	���.��"&��!���
�(������ ,�0"�����')������!��� �)�����) �'���(��)����"$.��������(��)���)���)#�&/�. ���
��)���)#�&�/�.���, �#�.��%�)>>) ���)���)#�&/�. �����)���)#�&��#?�?�9:@:�
�
� � �
� � � � � ���6�/���"���)�	
��
� � � ����������������������"�����#�$�%�&��'(��)��*���%�+�
� � � � � �
� �
�
�� � � � ��������*���������'� ���(!���>����+�
� � ��������������������')���������������/�����.0�%�&/�.�������)>%��������
�
�

�
�
�
�
�
�

� (!

4



               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 3,034,164,858.18  บาท) 1,972,104,986.60       
เงินฝากธนาคาร 2,763,824.49              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 9,461,802.56              
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 22,045.72                   
จากการขายหน่วยลงทุน 770,219.00                 
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 681,648.93                 

รวมสินทรัพย์ 1,985,804,527.30       
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 84,952,359.69            
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 681,567.50                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,758,768.77              
หน้ีสินอ่ืน 50,580.29                   
รวมหน้ีสิน 87,443,276.25            
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,898,361,251.05       

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,086,314,418.84       
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (1,234,951,309.27)
บญัชีปรับสมดุล 1,046,998,141.48       
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,898,361,251.05       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.0991                        
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 208,631,441.8839      

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 60,032.46                   
  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,885,898.39              

รวมรายได้ 1,945,930.85              
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,229,700.42              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 274,323.45                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,371,616.71              
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29,753.05                   

รวมค่าใชจ่้าย 9,905,393.63              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (7,959,462.78)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (26,634,510.90)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (104,992,723.37)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 961,989.80                 
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (21,626,864.57)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (80,200,672.25)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (232,492,781.29)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (240,452,244.07)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลคา่ยติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลคา่เงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 1.38
               บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.400000 เม่ือทวง 7,615.93 7,615.93 0.00
               บมจ.ธ.ยโูอบี 0.650000 เม่ือทวง 27,273,117.12 27,273,117.12 1.38
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 98.62
                T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity fund LU1244140163 3,006,884,125.13 1,944,824,253.55 98.62
                จ  านวน 2,826,332.730000 หน่วย
                มูลคา่หน่วยละ  19.4700 USD
                รวมเป็นเงิน 55,028,698.25 USD

1,972,104,986.60 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอิีควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 30,066,603.26 1.59

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 7,620.78 0.00

         FITCH-LONG

             Rate BBB 2,766,344.61 0.15

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 27,292,637.87 1.44

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,944,824,253.55 102.45

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,944,824,253.55 102.45

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (75,490,557.13)  (3.98)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (43,766,664.28)  (2.31)

             Rate A  (12,721,065.00)  (0.67)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (19,002,827.85)  (1.00)

อนืๆ  (1,039,048.63)  (0.06)

     ลูกหนี 1,451,867.93 0.08

     เจา้หนี  (732,147.79)  (0.05)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,758,768.77)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,898,361,251.05 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 185,375,989.80 0.4984 17 มี.ค. 2566 9,461,802.56

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 92,195,760.00  (0.3616) 9 มิ.ย. 2566  (6,864,504.62)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 427,274,157.00  (0.6701) 5 เม.ย. 2566  (12,721,065.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 365,261,791.50  (1.1378) 28 เม.ย. 2566  (21,600,125.79)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 63,496,034.00  (0.2729) 17 มี.ค. 2566  (5,180,434.92)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 360,059,538.00  (1.4631) 19 พ.ค. 2566  (27,774,179.56)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 79,681,125.00  (0.3470) 9 มิ.ย. 2566  (6,588,183.32)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 201,177,582.00  (0.2225) 9 มิ.ย. 2566  (4,223,866.48)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(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)   8,229.70 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)    274.32 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,371.62 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75 0.0035

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด    2/ 9,905.39       1.1591

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยอีิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 กันยายน 2565 ถงึวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควติีเ้พือ่การเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2566 

% 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 

(12 ตุลาคม 2560) 

KFGTECHRMF 13.37% 8.56% -13.33% -35.81% -5.02% -3.08% N/A -1.74% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 12.65% 1.65% -1.25% -6.30% 18.01% 15.49% N/A 15.55% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 33.76% 36.74% 42.86% 51.41% 40.90% 34.17% N/A 33.12% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 19.70% 21.13% 27.47% 28.89% 28.05% 24.51% N/A 23.92% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ MSCI AC World Information Technology Index สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท 
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.53%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 28/02/2023) 
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