รายงานประจําครึ่งป3แรก 2564
รอบระยะเวลาตั้งแต:วน
ั ที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

KF-ELI

กองทุนรวม

กองทุนเปดกรุงศรีอีเมอรจิ้งโลคอลอินเวสเมVนท

Krungsri Emerging Local Investment Fund

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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 งศรีอีเมอร์จิงโลคอลอินเวสเม้นท์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผูด้ แู ลผลประโยชน์

4

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

5

 รายละเอียดเงินลงทุน การกูย้ ืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

8

 ค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้อมูลอืนๆ ทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา
- รายชือผูจ้ ดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัท จัด การ
เรียน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรีอีเมอร์จิง)
โลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI) ตัง) แต่วนั ที4 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที4 31 พฤษภาคม 2564 มายังผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี )
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีอีเมอร์จิง) โลคอลอินเวสเม้นท์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที4 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 43.14 ล้านบาท คิดเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 8.8578 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน เพิ4มขึน) ร้อยละ 0.47 น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน ที4เพิ4มขึน) ร้อยละ 2.01
ภาวะการลงทุนในช่วงที4ผ่านมา
ในรอบ 6 เดือนที4ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงกรอบอัตราดอกเบีย) ที4 0% - 0.25% เนื4องจากต้องการใช้นโยบายที4เกือ) หนุนต่อการฟื ) นตัว
ทางเศรษฐกิจจากสถานะการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อไป ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ยงั คงใช้นโยบายการเงินที4
ผ่อนคลาย ในช่วงปลายปี ท4ีแล้ว ตลาดตราสารหนีก) ลุ่มประเทศเกิดใหม่ ได้รบั ผลบวกจากข่าวการเริ4มฉีดวัคซีนให้กบั คนทั4วไปในประเทศ
พัฒนาแล้วในวงกว้าง ทําให้เริ4มมีเงินทุนไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังถึงการเปิ ดเมืองในประเทศต่างๆ อีกครัง)
ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที4อ่อนค่า ส่งผลบวกต่อกองทุนในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี ท4ีผ่านมา มีการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ในประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มละตินอเมริกา ส่งผลลบต่อกองทุนซึ4งมีการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวในสัดส่วนเกือบหนึ4งในสามของกองทุน ในไตรมาสที4ผ่านมา กองทุนได้รับผลบวกจากการลงทุนบน
ตราสารหนีใ) นประเทศไทย, ชิลี และการแข็งค่าของค่าเงินเรอัลของบราซิล และได้รบั ผลเสียจากการอ่อนค่าของค่าเงินรู ปีอินเดียและ
ค่าเงินลีราตุรกี
แนวโน้มการลงทุน
กองทุนเชื4อว่าการลงทุนในตราสารหนีข) องตลาดเกิดใหม่ยงั คงเป็ นทางเลือกที4ดีในการกระจายความเสี4ยง จากอัตราดอกเบีย) แท้จริง
ที4สงู กว่าประเทศที4พฒ
ั นาแล้ว และระดับอัตราดอกเบีย) นโยบายที4สงู กว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทําให้ธนาคารกลางในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
มีความยืดหยุ่นในการลดดอกเบีย) หากเศรษฐกิจชะลอตัวลงอีก สําหรับกลยุทธ์ปัจจุบนั กองทุนเน้นลงทุนบนตราสารประเทศที4ตลาด
คาดว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึน) มากกว่าที4ควรจะเป็ น เช่น บราซิล, ประเทศที4ได้รบั ผลบวกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เปรู, ประเทศที4ช่วย
สร้างการกระจายการลงทุนเนื4องจากมีความสัมพันธ์กบั ตราสารหนีป) ระเทศอื4นๆ ตํ4า เช่น อียิป และประเทศที4การลงทุนได้ประโยชน์เชิง
ภาษี เช่น อินโดนีเซีย โดยกองทุนจะหลีกเลี4ยงการลงทุนบนกลุ่มหลักทรัพย์ท4ีน่าจะได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของธนาคารกลาง
ประเทศนัน) ๆ เช่น โปแลนด์ และประเทศที4มีอตั ราดอกเบีย) ที4แท้จริงตํ4า เช่น ไทย
บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั)งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที4เหมาะสมกับสถานการณ์ดว้ ยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เรียน

ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีอเี มอร์จง้ิ โลคอลอินเวสเม้นท์

ตามทีธ่ นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้ ูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด
กรุงศรีอเี มอร์จ้งิ โลคอลอินเวสเม้นท์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม
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)
9 มิถุนายน 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
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อีเมอร์จิ/งโลคอลอินเวสเม้นท์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 พฤษภาคม 2564
Unaudited
(บาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 41,409,717.47 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย
จากการขายหน่วยลงทุน
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมสิ นทรัพย์
หนี/สิน
เจ้าหนี/จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมสับเปลี@ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี/สินอื@น
รวมหนี/สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ

41,593,472.92
1,510,593.80
161,229.17
541.85
1,985.12
29,796.86
43,297,619.72
24,668.07
52,853.15
371.95
76,088.05
81.27
959.38
155,021.87
43,142,597.85

สิ นทรัพย์สุทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านหน่วย มูลค่าที@ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที@ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สิ นทรัพย์สุทธิ

48,705,327.54
(252,538,155.95)
246,975,426.26
43,142,597.85

สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนที@จาํ หน่ายได้แล้วทั/งหมด ณ วันสิ/นงวด (หน่วย)

8.8578
4,870,532.7546
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อีเมอร์จิงโลคอลอินเวสเม้นท์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับงวดบัญชีสินสุดวันที@ 31 พฤษภาคม 2564
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย
รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงั ไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึนและยังไม่เกิดขึน
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ@มขึนในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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745.98
194,804.37
195,550.35
189,919.60
7,596.76
37,983.97
39,890.49
275,390.82
(79,840.47)
166,473.55
154,999.84
(13,864.44)
83,357.12
390,966.07
311,125.60
(111.89)
311,013.71

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อีเมอร์จิ-งโลคอลอินเวสเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 31 พฤษภาคม 2564
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

Unaudited
อัตรา
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์

หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วันครบอายุ

เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ
จํานวนหุ ้น

(บาท)

(%)
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ยูโอบี
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
PIMCO Emerging Local Bond Fund
จํานวน 104,939.391000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 12.6600 USD
รวมเป็ นเงิน 1,328,532.69 USD

0.150000 เมื<อทวงถาม
0.250000 เมื<อทวงถาม

PIMELBE
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มูลค่า
เงินลงทุน

37,055.74
66,341.27

0.25
0.09
0.16

41,306,320.46 41,490,075.91

99.75
99.75

41,593,472.92

100.00

37,055.74
66,341.27

กองทุนเปิ ดกรุงศรีอเี มอร์ จิงโลคอลอินเวสเม้ นท์
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
1,614,532.66
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
37,110.23
FITCH-LONG
Rate A1,510,855.15
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
66,567.28
หลักทรัพย์หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
41,490,075.91
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
41,490,075.91
สั ญญาซื อขายล่ วงหน้ า
136,561.10
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
161,229.17
FITCH-LONG
Rate AA
(24,668.07)
อืนๆ
(98,571.82)
ลูกหนี
31,781.98
เจ้าหนี
(54,265.75)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(76,088.05)

(0.06)
(0.22)
0.07
(0.11)
(0.18)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

100.00

43,142,597.85
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3.74

0.09
3.50
0.15
96.17
96.17
0.31

0.37

กองทุนเปิ ดกรุงศรีอเี มอร์ จิงโลคอลอินเวสเม้นท์
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื อขายล่ วงหน้ า ณ 31 พฤษภาคม 2564
ประเภทสั ญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี ยง
ป้องกันความเสี ยง
ป้องกันความเสี ยง

901,436.00
17,968,320.00
20,368,854.00
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(0.0098)
(0.0473)
0.3737

4 มิ.ย. 2564
4 มิ.ย. 2564
18 มิ.ย. 2564

(4,247.14)
(20,420.93)
161,229.17

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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ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุงศรีอีเมอร์จิงโลคอลอินเวสเม้ นท์
ตังแต่วันที 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2564
จํานวนเงิน
(หน่วย:พันบาท)
189.92
7.60
37.98
39.89
275.39

ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(Fund's Direct Expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2/
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าทีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (Others)
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด 3/

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สิน* (ต่อปี ) 1/
0.8025
0.0321
0.1605
0.1685
1.1636

หมายเหตุ
1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดแล้ว
2/ กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการ
จัดการให้แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรีอีเมอร์จิงโลคอลอินเวสเม้นท์ ในอัตราร้อยละ 45 ซึงจะเท่ากับร้อยละ 0.8505 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD โดยเก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีอีเมอร์จิง
โลคอลอินเวสเม้นท์ ทังนี การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลียนได้ตามการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน
หลัก (ถ้ามี)
3/ ไม่รวมค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในทีนี หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วย มูลค่าหนีสินทังหมด
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ
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ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีอีเมอร์จิง้ โลคอลอินเวสเม้นท์
% ตามช่วงเวลา
ผลการดาเนินงาน
้สินสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

% ต่อปี
ย้อนหลัง
3 ปี

ย้อนหลัง ย้อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(30 พฤศจิกายน 2555)

Year to
Date

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี

KF-ELI

-2.77%

-0.15%

0.47%

8.99%

1.48%

2.52%

N/A

-1.42%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-1.39%

1.49%

2.01%

8.98%

3.83%

5.41%

N/A

1.06%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

7.37%

7.69%

7.18%

7.59%

9.61%

9.35%

N/A

9.38%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

7.56%

7.71%

7.44%

7.86%

10.32%

9.93%

N/A

9.84%

หมายเหตุ : * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

หมายเหตุ :

ชื่อกองทุน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อีเมอร์จิง้ โลคอลอินเวสเม้นท์

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

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 31 พฤษภาคม 2564
1. นายศิระ
คล่องวิชา
2. นางสาวพรทิพา
หนึ่งน้ าใจ
3. นายฑิฆมั พร
วิชยั ธรรมธร
4. นายธีรภาพ
จิรศักยกุล
5. นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิ์
อวยพรชัยสกุล
8. นายพลสิ ทธิ์
อาหุนยั
9. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
10. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 7.88%
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(5) ผลการดาเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2021)
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