รายงานประจําครึ่งปOแรก 2564
รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

KFHTECH

กองทุนรวม

กองทุนเป$ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิตี้เฮดจเอฟเอ็กซ
Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund

กองทุนนีม
้ ีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 2 ชนิด ได#แก
1. หนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา :
กองทุนเป$ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิตี้เฮดจเอฟเอ็กซ-สะสมมูลคา (KFHTECH-A)

2. หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล :
กองทุนเป$ดกรุงศรีเวิลดเทคอิควิตี้เฮดจเอฟเอ็กซ-ป8นผล (KFHTECH-D)
(บริษัทจัดการยังไมเป$ดขายหนวยลงทุนชนิดนี้)

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,

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 2564
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิล์ดเทคอิควิตีเ$ ฮดจ์ เอฟเอ็กซ์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 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 ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
เวิล์ด เทคอิค วิตี เ* ฮดจ์ เ อฟเอ็ก ซ์ (KFHTECH) ตั *งแต่วนั ที6 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที6 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี *
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เวิล์ดเทคอิควิตี *เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที6 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 4,146.36 ล้ านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 23.1265 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน เพิ6มขึ *นร้ อยละ 13.60 น้ อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที6เพิ6มขึ *นร้ อยละ 16.90
ภาวะการลงทุนในช่วงที6ผ่านมา
ในรอบครึ6 งปี ที6ผ่ านมา กองทุน BGF World Technology Fund ปรั บ ตัว เพิ6มขึ น* ราว 13% โดยหุ้น เทคโนโลยีส ามารถปรั บตัวเพิ6มขึน*
ต่อเนื6องในช่วงไตรมาส 2 หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเมื6อเฟดออกมาส่งสัญญาณว่าจะยังไม่รีบมีการปรับขึน* อัตราดอกเบีย*
นโยบาย โดยยังต้ องการเห็นการฟื *นตัวของการจ้ างงานที6ชัดเจน นอกจากนี * การประกาศรายได้ ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังออกมา
ดีก ว่า ที6ต ลาดคาดการณ์ สนับ สนุน ให้ ห้ ุน กลุ่มเทคโนโลยีขยายตัว อย่า งไรก็ตาม ความเสี6ยงในหุ้น กลุ่มเทคโนโลยีกลับ มาอีกครัง*
ในช่วงปลายปี หลังจากที6ตวั เลขอัตราเงินเฟ้ อยังคงปรับตัวสูงขึ *น ทําให้ ทางเฟดกลับมาส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบาย
ได้ เร็วกว่าที6ตลาดคาด พร้ อมจะมีการเร่งการทํา QE Tapering ในช่วงเดือนธันวาคมส่งผลให้ ห้ นุ กลุ่ม growth รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีพบกับ
แรงขายอีกครัง* นอกจากความเสี6ยงเรื6 องการขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบายของเฟดที6อาจทําได้ เร็วกว่าตลาดคาดการณ์แล้ ว ยังต้ องระวังความ
เสี6ยงจากนโยบายภาษีของ Biden และเรื6 องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที6ยงั คงมีความไม่แน่นอน
ณ สิน* เดือนตุลาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่ม Software and services 41.5% กลุ่ม Semiconductors 21.6% และกลุ่ม
Media and Entertainment 14.4% เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ นการลงทุนในอเมริกา 76.9% เกาหลีใต้ 3.8% และเนเธอร์ แลนด์ 3.6% เป็ นต้ น
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักยังคงมีมมุ มองที6ดีต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื6องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวยังมีศกั ยภาพเติบโตได้ อีกมากในระยะยาว
เพราะเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทอยู่ในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี * การแพร่ ระบาดของ Covid-19 ที6ผ่านมาได้ เร่ งให้ คนเปลี6ยน
พฤติกรรมมาใช้ เทคโนโลยีมากขึน* ไม่ว่าจะเป็ นการทํางาน การเรี ยน และการซื *อสินค้ า ส่งผลให้ กองทุนหุ้นเทคโนโลยีมีศักยภาพที6จะ
เติบโตต่อไปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดจะมีมากขึ *นโดยเฉพาะจากโอกาสการเริ6 มปรับขึ *นอัตราดอกเบี *ยนโยบาย
ของธนาคารกลางทั6วโลกนําโดยเฟด ซึ6งจะกระทบกับหุ้นในกลุ่ม growth อย่างหุ้นเทคโนโลยี นอกจากนี * ยังต้ องจับตาความตึงเครี ยด
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเฉพาะในเรื6 องการค้ าและเทคโนโลยี อีกทัง* นโยบายจากทังทางจี
*
นและสหรัฐฯ ที6ต้องการลดการผูกขาดใน
ตลาดของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที6ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง* นี * บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที6เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิลด์ เทคอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,032,104,193.31 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนีจากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี
จากดอกเบีย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนีสิ น
เจ้าหนี จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี
จากการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นอืน
รวมหนี สิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ

4,300,706,118.15
30,961,642.35
14,111,872.86
135,769.51
45,948,828.22
4,391,864,231.09
198,303,157.75
42,166,168.19
1,281,745.18
3,641,353.50
20,365.42
86,542.68
245,499,332.72
4,146,364,898.37

สิ นทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

1,792,901,100.69
2,204,335,223.10
149,128,574.58
4,146,364,898.37

ชนิดสะสมมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ
หน่วยลงทุนทีออกจําหน่ายแล้ว ณ วันสิ นปี (หน่วย)
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย

4,146,364,898.37
179,290,110.0690
23.1265

5

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิลด์ เทคอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

156,468.55
156,468.55
17,251,740.64
690,069.64
3,450,348.05
35,095.74
21,427,254.07
(21,270,785.52)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน

542,338,841.09
166,314,408.13
(129,817,509.24)
41,572,830.29
620,408,570.27

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

599,137,784.75
(23,470.27)
599,114,314.48

การเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงั นี
ชนิดสะสมมูลค่า
รวม

599,114,314.48
599,114,314.48
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิลด์ เทคอิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบีย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) /
จํานวนหุน้

มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
BGF World Technology Fund (Class D2 USD)
จํานวน 1,274,972.050000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 96.2000 USD
รวมเป็ นเงิน 122,652,311.21 USD

0.100000 เมือทวงถาม
0.250000 เมือทวงถาม

BGWTD2U
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มูลค่า
เงินลงทุน

45,680.54
45,680.54
163,597,980.50 163,597,980.50

3.80
0.00
3.80

2,868,460,532.27 4,137,062,457.11

96.19
96.19

4,300,706,118.15

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเฮดจ์ เอฟเอ็กซ์
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
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194,741,072.90

4.70

45,704.87

0.00

30,964,767.84

0.75

163,730,600.19
4,137,062,457.11

3.95
99.78

4,137,062,457.11
(184,191,284.89)

99.78
(4.44)

(35,483,499.09)

(0.86)

(12,911,486.57)
(120,007,267.78)
(15,789,031.45)
(1,247,346.75)
106,948,828.22
(104,554,821.47)
(3,641,353.50)

(0.31)
(2.89)
(0.38)
(0.04)
2.58
(2.53)
(0.09)

4,146,364,898.37

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเฮดจ์ เอฟเอ็กซ์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า ณ 30 พฤศจิกายน 2564
ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

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.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.กรุ งไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิ ชย์
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
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64,394,366.30
474,950,511.00
317,194,875.00
152,218,380.80
224,936,140.80
84,864,024.00
919,039,675.00
877,286,997.60
86,392,968.00
420,979,496.40
245,964,320.00
535,735,287.50
151,504,445.00
140,524,796.00
117,064,751.70
362,452,947.00
231,543,320.90
68,582,552.50

0.0144
(0.1764)
(0.2188)
0.0904
(0.4061)
0.0228
(0.5436)
(0.2089)
(0.0143)
(0.2971)
(0.4457)
(1.4497)
0.0467
0.1000
0.0654
(0.6840)
(0.3379)
0.0007

23 ธ.ค. 2564
21 ม.ค. 2565
28 ม.ค. 2565
23 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564
14 ม.ค. 2565
4 ก.พ. 2565
23 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565
3 ธ.ค. 2564
3 ธ.ค. 2564
3 ธ.ค. 2564
3 ธ.ค. 2564
3 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564
7 ม.ค. 2565
7 ม.ค. 2565

598,241.00
(7,315,905.37)
(9,071,367.08)
3,748,149.66
(16,838,406.14)
944,607.55
(22,541,339.25)
(8,661,682.64)
(594,024.00)
(12,317,462.57)
(18,481,827.84)
(60,111,804.54)
1,935,035.42
4,144,696.60
2,711,738.91
(28,359,402.65)
(14,009,935.67)
29,403.72

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 งศรีเวิล์ดเทคอิควิตเฮดจ์
ี
เอฟเอ็กซ์
ตัง* แต่ วันที 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2564
จํานวนเงิน
หน่ วย:พันบาท
17,251.74
690.07
3,450.35
35.10
21,427.26

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่ า
ทรัพย์ สิน* (ต่ อปี ) 1/
0.8025
0.0321
0.1605
0.0016
0.9967

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษี มลู ค่าเพิม7 หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สนิ ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทั Vงหมด หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทั Vงหมด
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที7เกี7ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน ณ วันที7คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเวิลด์ เทคอิควิตีเ้ ฮดจ์เอฟเอ็กซ์
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

% ต่อปี

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KFHTECH-A

13.01%

0.57%

13.60%

21.72%

N/A

N/A

N/A

39.77%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

25.65%

2.94%

16.90%

34.11%

N/A

N/A

N/A

39.41%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

21.12%

18.50%

17.19%

20.66%

N/A

N/A

N/A

24.23%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

16.80%

16.02%

13.52%

16.47%

N/A

N/A

N/A

26.68%

หมายเหตุ : *

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(31 พฤษภาคม 2562)

Year to
Date

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 100%
บริษัทจัดการจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิลด์ เทคอิควิต้ ีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
หมายเหตุ:

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที่ web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

(2) รายชื่ อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิ์พงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิ์
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.51%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
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