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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี *ลองชอร์ต 
(KF-GLS) ตั *งแต่วันที3 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัที3 31 พฤษภาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี *ลองชอร์ต มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 71.26 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.6122 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน เพิ3มขึ *นร้อยละ 2.30 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 4.18 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผ่านมา 

ในรอบปีที3ผ่านมา กองทุนหลัก UBS Equity Opportunity Long Short Fund ปรับตัวเพิ3มขึ *น 3.2% ท่ามกลางความผันผวนจาก
สถานการณ์สงครามในยูเครน ซึ3งส่งผลให้ราคาพลงังานปรับตวัสงูขึ *น และกดดนัให้เงินเฟ้อเร่งตวัขึ *นทั3วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และ
ยุโรป ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องดําเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ *น ทั *งการเร่งปรับขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบาย และการปรับลด
ขนาดงบดลุ นอกจากนี * ธนาคารกลางยโุรป มีแนวโน้มยตุิมาตรการเข้าซื *อพนัธบตัรรัฐบาล (Asset Purchase Program) และเตรียมปรับ
ขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบายครั *งแรกในช่วงครึ3งหลงัของปีนี * อย่างไรก็ดี กองทุนได้รับผลบวกจากการลงทุนในกลุ่มพลงังาน เนื3องจากราคา
นํ *ามนัปรับตวัสงูขึ *นต่อเนื3องจากภาวะสงครามและการปรับเพิ3มกําลงัการผลิตของ OPEC+ ในอตัราที3น้อยเมื3อเทียบกับความต้องการ
ของชาติตะวนัตก สําหรับการลงทนุในหมวดการแพทย์ ก็เป็นปัจจยับวกต่อการลงทนุของกองทนุ โดยเฉพาะกลุ่มอปุกรณ์การแพทย์และ
บริษัทยา อย่างไรก็ดี ความผนัผวนในตลาดหุ้นยงัคงอยู่ในระดบัสงู จากภาวะเงินเฟ้อที3เร่งตวัขึ *น อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
ยโุรป ต้องดําเนินนโยบายการเงินที3เข้มงวดต่อเนื3อง และนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 

ณ สิ *นเดือนเมษายน 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนสทุธิ (Net exposure) ในหุ้นหมวดการแพทย์ 14.2% หมวดเทคโนโลยี 7.3% 
และหมวดสาธารณปูโภค 5.1% ขณะที3มีสดัส่วนการขายชอร์ตมากสดุในหมวดอสงัหาริมทรัพย์ 1.6% 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที3สร้างมูลค่าเพิ3มให้นักลงทุน ในขณะเดียวกันก็สามารถขายชอร์ตใน
หลกัทรัพย์ที3มีทิศทางที3แย่ลงจากปัจจยัพื *นฐานที3เปลี3ยนไปหรือมีความผนัผวนค่อนข้างมาก ทั *งนี * สําหรับการลงทุนในปัจจบุนักองทุนหลกั
มีสัดส่วนการลงทุนสุทธิมากสุดในหมวดการแพทย์ ซึ3งมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเฉพาะบริษัทด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที3
มุ่งเน้นด้านนวตักรรมเพื3อตอบโจทย์การรักษาและวินิจฉัยโรคที3ซบัซ้อน อย่างไรก็ดี ความผนัผวนในตลาดมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ *น จาก
ภาวะเงินเฟ้อที3อยู่ในระดบัสงู การดําเนินนโยบายทางการเงินที3เข้มงวดขึ *นของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั *งนี * บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลอคิวติีล้องชอรต์ 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลอิควติี้ลองชอร์ต (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 และ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 มถิุนายน 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,933,503.19 2.71

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,933,503.19 2.71

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 69,284,940.58 97.23

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 69,284,940.58 97.23

สัญญาซือขายล่วงหน้า 181,417.78 0.25

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA 230,420.58 0.32

             Rate AA-  (49,002.80)  (0.07)

อนืๆ  (143,332.97)  (0.19)

     เจา้หนี  (4,891.21)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (138,441.76)  (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 71,256,528.58 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอคิวติีลองชอร์ต

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 16,127,980.00  (0.0688) 29 ส.ค. 2565  (49,002.80)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 10,486,647.60  (0.0144) 6 ม.ิย. 2565  (10,246.52)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 11,439,324.00  (0.0237) 27 ม.ิย. 2565  (16,905.41)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 16,756,590.20 0.3674 18 ก.ค. 2565 261,823.57

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 10,470,330.00  (0.0060) 8 ส.ค. 2565  (4,251.06)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอคิวติีลองชอร์ต

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(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)   732.57 0.9095

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 25.86 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 129.28 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 70.00 0.0869

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 957.71               1.1890

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที6เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูค่าเพิ6มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื6นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื Uอขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที6เกิดขึ Uนจากการซื Uอขายหลกัทรัพย์

*  มลูค่าทรัพย์สิน ในที6นี U หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินทั Uงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Uสินทั Uงหมด 

    เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

    และค่าใช้จ่ายที6เกี6ยวข้องกบั การปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที6คํานวณ 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี�ลองชอร์ต

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2564 ถงึวันที� 31 พฤษภาคม 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี �ลองชอร์ต 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(17 มิถุนายน 2559) 

KF-GLS -5.23% 2.59% -5.99% 2.30% 4.90% 2.96% N/A -0.66% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -2.80% 0.30% -3.97% -4.18% 0.94% -1.23% N/A -1.67% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 11.52% 11.39% 10.99% 9.73% 11.95% 10.63% N/A 10.66% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 8.13% 8.04% 8.12% 7.62% 6.98% 6.72% N/A 6.75% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a. ในสกลุเงินยโูร ปรับด้วย
อตัราแลกเปลีUยนเพืUอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีUคํานวณผลตอบแทน 

   **  ผลตอบแทนทีUมีอายเุกินหนึUงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี�ลองชอร์ต 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 พฤษภาคม 2565 

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิJ พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิJ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.86% 
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(F) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/05/2022) 
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