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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2564
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอิควิตีล$ องชอร์ ต
 สารบริษัทจัดการ
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 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 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
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสํา หรั บ รอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุ ง ศรี
โกลบอลอิควิตี +ลองชอร์ ต (KF-GLS) ตั +งแต่วนั ที4 1 มิถนุ ายน 2564 ถึงวันที4 30 พฤศจิกายน 2564 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี +
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลอิควิตี +ลองชอร์ ต มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที4 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 85.15 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.2250 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน เพิ4มขึน+ ร้ อยละ 8.82 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้ อยละ 0.22
ภาวะการลงทุนในช่วงที4ผ่านมา
ในรอบครึ4งปี ที4ผ่านมา กองทุนหลัก UBS Equity Opportunity Long Short Fund ปรับตัวเพิ4มขึ +น 10.0% โดยได้ แรงหนุนจากการฟื น+ ตัว
ของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ ว ซึ4งมีพฒ
ั นาการที4ดีในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 และจํานวนผู้ติดเชื +อที4ปรับตัวลดลง ด้ าน
เศรษฐกิจกลับมาฟื น+ ตัวแรงทังในสหรั
+
ฐฯและยุโรป นอกจากนี +ธนาคารกลางทัว4 โลก รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป
ดําเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื4อง ผ่านมาตรการ QE เพื4อเพิ4มสภาพคล่องให้ กบั ตลาด และกระตุ้นการฟื น+ ตัวทางเศรษฐกิจ
กองทุนได้ รับผลบวกจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการแพทย์ นําโดยบริษัทด้ าน Software, Fintech และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี ความผันผวนในตลาดหุ้นปรั บตัวสูงขึน+ จากภาวะเงินเฟ้ อที4เร่ งตัวขึน+ การระบาดของ Covid-19
สายพันธุ์ Omicron และการที4ธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรี ยมปรับลดวงเงินการเข้ าซื +อพันธบัตรรัฐบาลและพร้ อมปรับขึน+ อัตราดอกเบี +ย
นโยบายในปี หน้ า
ณ สิ +นเดือนตุลาคม กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Net exposure) ในหมวด Healthcare 12.4% หมวดเทคโนโลยี 9.3% และ
หมวดอุตสาหกรรม 6.3% เป็ นต้ น ขณะที4มีสดั ส่วนขายชอร์ ตมากสุดในหมวดอสังหาริมทรัพย์ 2.4% และวัตถุดิบ 1.7%
แนวโน้ มการลงทุน
กองทุนหลักเน้ น สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรั พย์ ที4สร้ างมูล ค่าเพิ4มให้ นักลงทุน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถขายชอร์ ต
ในหลักทรั พย์ ที4มีทิศทางที4แย่ลงจากปั จจัยพืน+ ฐานที4เปลี4ยนไปหรื อ มีความผัน ผวนค่อ นข้ างมาก ทัง+ นี + สํา หรั บ การลงทุนในปั จจุบัน
กองทุน หลักได้ มีสดั ส่วนการลงทุนสุทธิมากสุดในหมวดการแพทย์ ซึ4งมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเฉพาะบริ ษัทด้ านอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ที4ม่งุ เน้ นด้ านนวัตกรรมเพื4อตอบโจทย์การรักษาและวินิจฉัยโรคที4ซบั ซ้ อน อย่างไรก็ดี ความผันผวนในตลาดมีแนวโน้ มปรับตัว
สูงขึ +น จากภาวะเงินเฟ้ อที4อยู่ในระดับสูง การดําเนินนโยบายทางการเงินที4เข้ มงวดขึ +นของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการระบาดรอบใหม่
ของ Covid-19
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที4ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง+ นี + บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที4เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลอิควิตล้ี องชอร์ต

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลอิควิตล้ี องชอร์ต (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ บริหารและจัดการโดยบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ธนาคารฯ เห็นว่าสาหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ได้บริหารจัดการ
กองทุนโดยในสาระสาคัญเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

(นางสาวนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์)
ผูอ้ านวยการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2564

โทรศัพท์ 02-724-5421
กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
100 North Sathorn Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
sc.com/th

4

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอิควิตีลองชอร์ต
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 72,514,886.51 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

84,276,521.56
2,306,739.45
304,831.11
470.59
3,940.88
86,892,503.59
1,108,818.34
511,181.40
206.86
118,016.56
70.59
2,122.44
1,740,416.19
85,152,087.40

สิ นทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ล้านหน่วย มูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนทีได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

83,277,662.92
(85,805,717.50)
87,680,141.98
85,152,087.40

สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ณ วันสิ นงวด (หน่วย)

10.2250
8,327,766.2921
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอิควิตีลองชอร์ต
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุ ดวันที 30 พฤศจิกายน 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

403,310.76
14,234.48
71,172.41
35,095.74
523,813.39
(523,273.46)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิทียังไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

1,152,297.37
6,602,582.68
(176,318.68)
422,929.86
8,001,491.23
7,478,217.77
(80.98)
7,478,136.79

539.93
539.93
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอิควิตีลองชอร์ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

หมายเลขตราสาร ดอกเบีย วันครบอายุ จํานวนหุ น้

(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
จํานวน 20,483.227000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 107.4900 EUR
รวมเป็ นเงิน 2,201,742.07 EUR

UEOLA1P
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มูลค่า
เงินลงทุน

72,514,886.51 84,276,521.56

100.00
100.00

84,276,521.56

100.00

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลอิควิตีลองชอร์ ต
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate Aหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สั ญญาซือขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
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% NAV

2,307,210.04

2.71

2,307,210.04
84,276,521.56

2.71
98.97

84,276,521.56
(803,987.23)

98.97
(0.94)

(530,922.55)

(0.62)

(273,064.68)
(627,656.97)
3,940.88
(513,581.29)
(118,016.56)

(0.32)
(0.74)
0.00
(0.60)
(0.14)

85,152,087.40

100.00

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลอิควิตีลองชอร์ ต
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้ า ณ 30 พฤศจิกายน 2564
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount)

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.กสิ กรไทย
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
ป้ องกันความเสี ยง
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17,543,468.00
14,120,463.00
17,941,225.00
13,858,350.00
15,027,684.00

0.1896
0.1684
(0.2963)
(0.3823)
(0.6235)

7 ธ.ค. 2564
13 ธ.ค. 2564
20 ธ.ค. 2564
18 ม.ค. 2565
10 ม.ค. 2565

161,477.36
143,353.75
(252,320.95)
(325,574.84)
(530,922.55)

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 งศรีโกลบอลอิควิตีลองชอร์ ต
ตัง* แต่ วันที 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2564
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
403.31
14.23
71.17
35.10
523.81

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที6ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื6น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/

ร้ อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/
0.9095
0.0321
0.1605
0.0792
1.1813

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Uอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
U
หักด้ วย มูลค่าหนี Uสินทังหมด
U
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายที6เกี6ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที6คํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลอิควิตีล้ องชอร์ต
% ตามช่วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

% ต่อปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(17 มิถุนายน 2559)

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

KF-GLS

4.24%

3.32%

8.82%

6.64%

6.49%

3.77%

N/A

0.41%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

3.19%

0.10%

-0.22%

4.90%

0.30%

-0.23%

N/A

-1.09%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

11.52%

9.14%

8.29%

11.38%

11.49%

10.44%

N/A

10.63%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

6.67%

7.73%

7.13%

6.63%

6.61%

6.62%

N/A

6.62%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี EMMI EURO Overnight Index Average (EONIA) (TR) ในสกุลเงินยูโรปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ:

ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลอิควิต้ ีลองชอร์ต

ไม่มี

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. นายพงศ์สณ
ั ห์
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 0%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2021)
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