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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ (งมาร์เก็ตส์อิควิตี ( 
(KF-EM) ตั (งแต่วนัที2 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที2 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ (งมาร์เก็ตส์อิควิตี ( มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที2 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 50.56 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 8.6405 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 26.79 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที2ลดลงร้อยละ 19.83 

ภาวะการลงทนุในช่วงที2ผ่านมา 

ในรอบปีที2ผ่านมา กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Leaders Equity Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลง
ประมาณ 36.81% (ไม่นบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี2ยน) โดยได้รับผลกระทบจากตลาดกลุ่ม Emerging market ที2ปรับตวัลดลงตาม
การปรับฐานของ Developed market จากนโยบายการเงินที2เข้มงวดของธนาคารกลางหลกัทั2วโลก นอกจากนี (กองทนุหลกัมีสดัส่วนการ
ลงทุนในหุ้นจีนซึ2งได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐบาล เช่น นโยบาย Zero COVID-19 ซึ2งกดดันการฟื(นตัวของเศรษฐกิจจีน 
เป็นต้น โดยในช่วงปี 2564 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนหลกัมีการปรับตวัเพิ2มขึ (นทําจุดสงูสดุในรอบปีในเดือนพฤศจิกายน
ตามการปรับตวัเพิ2มขึ (นของดชันีตลาดทุนทั2วโลก จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื2อง ทั (งฝั2งภาครัฐบาล และธนาคารกลางต่างๆ 
ทั2วโลก โดยเฉพาะนโยบาย QE (Quantitative Easing) เป็นต้น ก่อนมูลค่า NAV ของกองทุนจะปรับตัวลดลงต่อเนื2องหลังจากนั (น 
โดยทําจุดตํ2าสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 และเคลื2อนไหวในกรอบ Sideway ต่อเนื2อง จากความกังวลเรื2องการเติบโตของ
ผลประกอบการ ผลกระทบจากการขึ (นดอกเบี (ยนโยบาย รวมทั (งการ Lockdown ในหลายมณฑลของจีน 
ณ สิ (นเดือนสิงหาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Consumer Discretionary 26.64% หมวด Financials 26.42% 
หมวด Information Technology 22.49% และ หมวด Industrials 7.91% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในระยะถัดไป โดยผู้ จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าตลาด 
Emerging market มีตําแหน่งที2ดีกว่าโดยเปรียบเทียบกับ Developed market จากการเติบโตของเศรษฐกิจที2ดีกว่าและนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางของประเทศในกลุ่ม Emerging market ที2ผ่อนคลายกว่าโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี ( บริษัทฯเริ2มเห็นสญัญาณ
ที2เป็นบวกมากขึ (นในฝั2งจนี จากการ Lockdown ในหลายมณฑลที2ลดลงต่อเนื2อง รวมทั (งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านทั (งนโยบายการเงนิ
และนโยบายการคลงัเพื2อยบัยั (งการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ โดยเป็นนโยบายที2สวนทางกบันโยบายของประเทศส่วนใหญ่ทั2วโลก ซึ2งจะช่วย
หนนุผลประกอบการของหุ้นจีนที2กองทนุถือได้ในระยะถดัไป 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที2ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั (งนี ( บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที2เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรอีเีมอรจ์ิง้มารเ์กต็สอ์คิวติี ้
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรอีีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควติี้ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2565 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน 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) 
7 ตุลาคม 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,815,357.46 3.59

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,815,357.46 3.59

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 51,516,553.24 101.90

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 51,516,553.24 101.90

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (2,642,246.00)  (5.23)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (97,208.00)  (0.19)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (1,288,098.12)  (2.55)

             Rate AA-  (1,256,939.88)  (2.49)

อนืๆ  (131,328.27)  (0.26)

     เจา้หนี  (3,017.18)  (0.01)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (128,311.09)  (0.25)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 50,558,336.43 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิงมาร์เกต็ส์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 11,830,828.80  (1.9091) 7 ต.ค. 2565  (965,227.92)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ป้องกนัความเสียง 9,404,341.80  (0.5770) 13 ม.ค. 2566  (291,711.96)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 11,004,769.80  (1.0484) 4 พ.ย. 2565  (530,048.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,922,585.60  (0.1428) 25 พ.ย. 2565  (72,202.59)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 1,999,266.00  (0.0085) 25 พ.ย. 2565  (4,302.28)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 1,821,125.00  (0.1258) 4 พ.ย. 2565  (63,600.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 13,466,812.50  (1.2222) 16 ธ.ค. 2565  (617,945.25)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,159,978.00 0.0466 25 พ.ย. 2565 23,546.09

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 2,062,770.00  (0.2388) 25 พ.ย. 2565  (120,754.09)

กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิงมาร์เกต็ส์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 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)   2/ 616.79 0.9975

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 19.85 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 99.24 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 65.00 0.1051

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด  3/ 800.88              1.2952

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 1.2305 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ  มีผลตั Tงแตว่นัที7 18 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Tอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Tนจากการซื Tอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี T หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Tงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Tสินทั Tงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบั การปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ 

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งมาร์เก็ตส์อิควิตี�

ตั ,งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรจ์ิง้มารเ์ก็ตสอ์ิควติี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 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 

(19 ตุลาคม 2555) 

KF-EM -25.94% -3.85% -19.17% -26.79% -6.22% -6.98% N/A -1.46% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -16.89% -5.36% -11.26% -19.83% 5.00% -0.35% N/A 1.34% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 24.46% 22.95% 25.88% 21.97% 20.03% 17.11% N/A 14.57% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 18.23% 12.62% 16.63% 17.07% 18.45% 16.50% N/A 14.88% 

หมายเหตุ:  *    ดัชนีชีว้ัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net ในสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอัตราแลกเปลี่ยน 
เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Vontobel Fund - Emerging Markets 

Equity

1 1 12 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิต้ี 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 วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 15.18%
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/09/2022) 
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