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สารบัญ 
รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี #ลองชอร์ต 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี +
ลองชอร์ต (KF-GLS) ตั +งแต่วนัที4 1 มิถนุายน 2565 ถึงวนัที4 30 พฤศจิกายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี +ลองชอร์ต มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 66.07 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.7027 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ4มขึ +นร้อยละ 0.94 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 0.91 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบครึ4งปีบญัชีที4ผ่านมา UBS Equity Opportunity Long Short Fund (กองทุนหลกั) ปรับตวัเพิ4มขึ +น 1.5% ท่ามกลางความผนัผวน
ในตลาดหุ้นโลก จากหลากหลายปัจจัยเสี4ยง อาทิ เศรษฐกิจชะลอตัว การเร่งปรับขึ +นอัตราดอกเบี +ยนโยบาย ภาวะเงินเฟ้อที4สูงเป็น
ประวัติการณ์ และสถานการณ์สงครามในยูเครนที4ยืดเยื +อ ซึ4งส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตวัสูงขึ +น และต้นทุนของครัวเรือนและบริษัท
เพิ4มขึ +นโดยเฉพาะในสหรัฐฯและยุโรป อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความผนัผวนที4อยู่ในระดบัสงู กองทุนได้รับผลบวกจากการผสมผสานการ
ลงทุนแบบ Long/short ซึ4งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที4จะมีสถานะ Long และ Short ในพอร์ตการลงทุนพร้อมๆกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื4อ
สร้างส่วนผสมของผลตอบแทนจากการเคลื4อนไหวของตลาดและการคัดเลือกหลกัทรัพย์ลงทุน โดยในช่วงที4ผ่านมา กองทุนได้รับอานิสงค์
จากการลงทุนในกลุ่มพลงังาน เนื4องจากราคานํ +ามนัปรับตวัสงูขึ +น และการเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น สําหรับในไตรมาสที4 4 
สถานการณ์ตลาดโดยรวมมีพฒันาการที4ดีขึ +น หลงัจากเงินเฟ้อในสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอตวั ทําให้ตลาดเริ4มลดความกังวลต่อการเร่งขึ +น
อัตราดอกเบี +ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากนโยบายการเงินที4เข้มงวด และเงินเฟ้อที4ยืนอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับต้นทุนพลงังานที4ปรับตวัสงูขึ +นโดยเฉพาะในยุโรป ทําให้ความเสี4ยงที4เศรษฐกิจจะหดตวัในปี 2566 มีมากขึ +น และจะทําให้
ความผนัผวนในตลาดปรับตวัสงูขึ +น  
ณ สิ +นเดือนตุลาคม 2565 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนสทุธิ (Net exposure) ในหมวดการแพทย์ 14.6% หมวดสินค้าจําเป็น 5.4% 
และหมวดเทคโนโลยี 4.0% ขณะที4มีสดัส่วนขายชอร์ตมากสดุในหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 9.8% 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลักเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที4สร้างมูลค่าเพิ4มให้นักลงทุน ในขณะเดียวกันก็สามารถขายชอร์ตใน
หลักทรัพย์ที4มีทิศทางที4แย่ลงจากปัจจยัพื +นฐานที4เปลี4ยนไปหรือมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทั +งนี + สําหรับการลงทุนในปัจจุบันกองทุน
หลกัได้มีสดัส่วนการลงทนุสทุธิมากสดุในหมวดการแพทย์ ซึ4งมีโอกาสเติบโตสงูในระยะยาว โดยเฉพาะบริษัทด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ที4มุ่งเน้นด้านนวตักรรมเพื4อตอบโจทย์การรักษาและวินิจฉัยโรคที4ซบัซ้อน อย่างไรก็ดี ความผนัผวนในตลาดมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ +น จาก
ความเสี4ยงเรื4องเศรษฐกิจหดตวั จากการดําเนินนโยบายทางการเงินที4เข้มงวดขึ +นของ Fed และต้นทนุพลงังานที4ปรับตวัสงูขึ +น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

3



 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
140  ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ทะเบียนเลขท่ี 0107536000498 
 
sc.com/th 

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 

140 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 

Registration No. 0107536000498 

 
sc.com/th 

 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลอคิวติีล้องชอรต์ 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลอคิวติีล้องชอรต์ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

 
 
 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 ธนัวาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 

4



               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 57,662,583.37  บาท) 63,924,682.88            
เงินฝากธนาคาร 1,762,628.65              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 782,953.70                 
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 345.94                        
จากการขายหน่วยลงทุน 1,182.26                     

รวมสินทรัพย์ 66,471,793.43            
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 301,742.55                 
เจา้หน้ี

ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 134.70                        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 94,928.73                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 51.89                          
หน้ีสินอ่ืน 1,831.25                     
รวมหน้ีสิน 398,689.12                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 66,073,104.31            

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 68,097,238.78            
ก าไรสะสม(ขาดทุนสะสม) (89,844,410.37)
บญัชีปรับสมดุล 87,820,275.90            
สินทรัพยสุ์ทธิ 66,073,104.31            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.7027                        
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 6,809,723.8779          

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิต้ีลองชอร์ต
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 421.17                    

รวมรายได้ 421.17                    
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 325,861.95             
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 11,500.98               
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 57,505.00               
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 35,095.74               

รวมค่าใชจ่้าย 429,963.67             
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (429,542.50)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 971,914.88             
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 203,031.78             
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 299,793.37             
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (143,500.52)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 1,331,239.51          
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 901,697.01             

หกั ภาษีเงินได้  (63.17)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 901,633.84             

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิต้ีลองชอร์ต
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา
ดอกเบ้ีย

 (%)

วนัครบ
อายุ

เงินตน้ (บาท)
 / จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม
 (บาท)

ร้อยละ
ของมูลค่า
เงินลงทุน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 100.00
                              UBS (Irl) Investor Selection - Equity 
                              Opportunity Long Short Fund

UEOLA1P 57,662,583.37 63,924,682.88 100.00

                              จ  านวน 17,015.000000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  102.8400 EUR
                              รวมเป็นเงิน 1,749,822.29 EUR

63,924,682.88 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิต้ีลองชอร์ต
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,762,974.59 2.67

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,762,974.59 2.67

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 63,924,682.88 96.75

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 63,924,682.88 96.75

สัญญาซือขายล่วงหน้า 481,211.15 0.72

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 55,091.96 0.08

             Rate A 160,430.00 0.24

         FITCH-LONG

             Rate AA 265,689.19 0.40

อนืๆ  (95,764.31)  (0.14)

     ลูกหนี 1,182.26 0.00

     เจา้หนี  (2,017.84) 0.00

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (94,928.73)  (0.14)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 66,073,104.31 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอคิวติีลองชอร์ต

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 14,542,050.40 0.8588 6 ก.พ. 2566 567,431.74

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 22,441,595.00 0.2428 13 ธ.ค. 2565 160,430.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 3,946,909.00  (0.0582) 13 ธ.ค. 2565  (38,479.02)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 16,417,725.00  (0.3984) 9 ม.ค. 2566  (263,263.53)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,835,868.00 0.0834 23 ม.ค. 2566 55,091.96

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอคิวติีลองชอร์ต

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 พฤศจิกายน 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)   325.86 0.9095

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 11.50 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 57.51 0.1605

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 35.10 0.0980

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 429.97               1.2001

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 

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี�ลองชอร์ต

ตั *งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2565 ถงึวันที� 30 พฤศจิกายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตีล้องชอรต์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 

% 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 

(17 มิถุนายน 2559) 

KF-GLS -4.34% -1.30% 0.94% -5.11% 6.44% 2.35% N/A -0.47% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -3.68% -0.77% -0.91% -4.84% 2.61% -1.68% N/A -1.68% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 11.24% 11.36% 11.04% 11.00% 12.46% 10.88% N/A 10.69% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 8.83% 9.84% 9.38% 8.77% 7.70% 7.02% N/A 6.99% 
 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a. ในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที ่30 พฤศจิกายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิต้ีลองชอร์ต 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 30 พฤศจิกายน 2565

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 30 พฤศจกิายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 2.15% 
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/11/2022) 
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