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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (บรษิัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอรจ์ิ )ง
โลคอลอินเวสเมน้ท ์(KF-ELI) ตั)งแต่วนัที4 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที4 31 พฤษภาคม 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี) 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรจ์ิ )งโลคอลอินเวสเมน้ท ์มีมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วันที4 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับ 43.14 ลา้นบาท คิดเป็น
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากบั 8.8578 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 6 เดือน เพิ4มขึ )นรอ้ยละ 0.47 นอ้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน ที4เพิ4มขึ )นรอ้ยละ 2.01 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผ่านมา 

ในรอบ 6 เดือนที4ผ่านมา ธนาคารกลางสหรฐัฯ คงกรอบอตัราดอกเบี )ยที4 0% - 0.25% เนื4องจากตอ้งการใชน้โยบายที4เกื )อหนุนต่อการฟื)นตวั
ทางเศรษฐกิจจากสถานะการณโ์รคระบาด COVID-19 ต่อไป ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ยงัคงใชน้โยบายการเงนิที4
ผ่อนคลาย ในช่วงปลายปีที4แลว้ ตลาดตราสารหนี)กลุ่มประเทศเกิดใหม่ ไดร้บัผลบวกจากข่าวการเริ4มฉีดวคัซีนใหก้บัคนทั4วไปในประเทศ
พัฒนาแลว้ในวงกวา้ง ทาํใหเ้ริ4มมีเงินทุนไหลกลับเขา้ตลาดเกิดใหม่ท่ามกลางความคาดหวงัถึงการเปิดเมืองในประเทศต่างๆ อีกครั)ง 
ประกอบกับค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯที4อ่อนค่า ส่งผลบวกต่อกองทุนในช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงตน้ปีที4ผ่านมา มีการระบาด
ของ COVID-19 สายพนัธุใ์หม่ในประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มละตินอเมริกา ส่งผลลบต่อกองทุนซึ4งมีการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวในสัดส่วนเกือบหนึ4งในสามของกองทุน ในไตรมาสที4ผ่านมา กองทุนไดร้ับผลบวกจากการลงทุนบน
ตราสารหนี)ในประเทศไทย, ชิลี และการแข็งค่าของค่าเงินเรอัลของบราซิล และไดร้บัผลเสียจากการอ่อนค่าของค่าเงินรูปีอินเดียและ
ค่าเงินลีราตรุกี 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทุนเชื4อว่าการลงทุนในตราสารหนี)ของตลาดเกิดใหม่ยงัคงเป็นทางเลือกที4ดีในการกระจายความเสี4ยง จากอัตราดอกเบี )ยแทจ้ริง
ที4สงูกว่าประเทศที4พฒันาแลว้ และระดบัอตัราดอกเบี )ยนโยบายที4สงูกว่ากลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทาํใหธ้นาคารกลางในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
มีความยืดหยุ่นในการลดดอกเบี )ยหากเศรษฐกิจชะลอตวัลงอีก สาํหรบักลยุทธปั์จจุบนั กองทุนเนน้ลงทุนบนตราสารประเทศที4ตลาด
คาดว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ )นมากกว่าที4ควรจะเป็น เช่น บราซิล, ประเทศที4ไดร้บัผลบวกจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เช่น เปรู, ประเทศที4ช่วย
สรา้งการกระจายการลงทุนเนื4องจากมีความสมัพนัธก์บัตราสารหนี)ประเทศอื4นๆ ตํ4า เช่น อียิป และประเทศที4การลงทุนไดป้ระโยชนเ์ชิง
ภาษี เช่น อินโดนีเซีย โดยกองทนุจะหลีกเลี4ยงการลงทนุบนกลุ่มหลกัทรพัยที์4น่าจะไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากนโยบายของธนาคารกลาง
ประเทศนั)นๆ เช่น โปแลนด ์และประเทศที4มีอตัราดอกเบี )ยที4แทจ้รงิตํ4า เช่น ไทย 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที4ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั)งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

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

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรอีเีมอรจ์ิง้โลคอลอนิเวสเมน้ท ์
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรอีเีมอร์จิ้งโลคอลอนิเวสเมน้ท์ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัที่ 31 พฤษภาคม 
2564 
 
 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 มถิุนายน 2564 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 41,409,717.47  บาท) 41,593,472.92        

เงินฝากธนาคาร 1,510,593.80          

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 161,229.17             

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 541.85                    

จากการขายหน่วยลงทุน 1,985.12                 

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 29,796.86               

รวมสินทรัพย์ 43,297,619.72        

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 24,668.07               

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 52,853.15               

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี@ยนหน่วยลงทุน 371.95                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,088.05               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 81.27                      

หนี/ สินอื@น 959.38                    

รวมหนี/ สิน 155,021.87             
สินทรัพยสุ์ทธิ 43,142,597.85        

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 48,705,327.54        

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (252,538,155.95)

บญัชีปรับสมดุล 246,975,426.26      
สินทรัพยสุ์ทธิ 43,142,597.85        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.8578                    

จาํนวนหน่วยลงทุนที@จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 4,870,532.7546      

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ/งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 พฤษภาคม 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 745.98                    

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 194,804.37             

รวมรายได้ 195,550.35             

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 189,919.60             

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7,596.76                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 37,983.97               

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 39,890.49               

รวมค่าใชจ่้าย 275,390.82             
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (79,840.47)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 166,473.55             

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 154,999.84             

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (13,864.44)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 83,357.12               

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 390,966.07             

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 311,125.60             

หกั ภาษีเงินได้ (111.89)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 311,013.71             

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 31 พฤษภาคม 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุ้น  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 0.25

                              บมจ.ธ.ทิสโก้  0.150000 เมื<อทวงถาม 37,055.74 37,055.74 0.09

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมื<อทวงถาม 66,341.27 66,341.27 0.16

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 99.75

                              PIMCO Emerging Local Bond Fund PIMELBE 41,306,320.46 41,490,075.91 99.75

                              จาํนวน 104,939.391000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  12.6600 USD

                              รวมเป็นเงิน 1,328,532.69 USD

41,593,472.92 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ-งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิงโลคอลอนิเวสเม้นท์

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,614,532.66 3.74

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 37,110.23 0.09

         FITCH-LONG

             Rate A- 1,510,855.15 3.50

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 66,567.28 0.15

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 41,490,075.91 96.17

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 41,490,075.91 96.17

สัญญาซือขายล่วงหน้า 136,561.10 0.31

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 161,229.17 0.37

         FITCH-LONG

             Rate AA (24,668.07) (0.06)

อืนๆ (98,571.82) (0.22)

     ลูกหนี 31,781.98 0.07

     เจา้หนี (54,265.75) (0.11)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (76,088.05) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  43,142,597.85 100.00
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ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 901,436.00 (0.0098) 4 มิ.ย. 2564 (4,247.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 17,968,320.00 (0.0473) 4 มิ.ย. 2564 (20,420.93)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 20,368,854.00 0.3737 18 มิ.ย. 2564 161,229.17

กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิงโลคอลอนิเวสเม้นท์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2564

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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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ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 189.92 0.8025

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 7.60 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 37.98 0.1605

คา่ทปีรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.89 0.1685

คา่ใชจ่้ายอืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทังหมด  3/ 275.39               1.1636

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูคา่เพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้

3/ ไม่รวมคา่นายหนา้ซือขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรพัย์

*  มลูค่าทรพัยส์ิน ในทีนี หมายถึง มลูคา่ทรพัยส์ินทงัหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีสินทงัหมด 

    เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใชจ้า่ยทีเกียวขอ้งกบั การปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัทีคาํนวณ 

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิงโลคอลอินเวสเม้นท์

ตังแต่วันท ี1 ธันวาคม 2563 ถงึวันท ี31 พฤษภาคม 2564

2/ กองทนุ PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการ

จดัการใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรอีีเมอรจิ์งโลคอลอินเวสเมน้ท ์ในอตัรารอ้ยละ 45 ซงึจะเทา่กบัรอ้ยละ 0.8505 ตอ่ปีของมลูค่าเงินลงทนุใน

กองทนุ PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรอีีเมอรจิ์ง

โลคอลอินเวสเมน้ท ์ทงันี การคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรบัเปลียนไดต้ามการเปลียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุ

หลกั (ถา้มี)

จาํนวนเงิน รอ้ยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรพัยส์ิน* (ตอ่ปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอรจ์ิง้โลคอลอนิเวสเม้นท ์
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2564 

% 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 

(30 พฤศจิกายน 2555) 

KF-ELI -2.77% -0.15% 0.47% 8.99% 1.48% 2.52% N/A -1.42% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -1.39% 1.49% 2.01% 8.98% 3.83% 5.41% N/A 1.06% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 7.37% 7.69% 7.18% 7.59% 9.61% 9.35% N/A 9.38% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 7.56% 7.71% 7.44% 7.86% 10.32% 9.93% N/A 9.84% 

 
หมายเหตุ :   *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged) 

ในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**  ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2564) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงโลคอลอินเวสเมน้ท ์ 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 31 พฤษภาคม 2564 
1. นายศิระ  คล่องวิชา 
2. นางสาวพรทิพา   หน่ึงน ้าใจ 
3. นายฑิฆมัพร  วิชยัธรรมธร 
4. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
5. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 

8. นายพลสิทธ์ิ อาหุนยั 

9. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 

10. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 7.88% 
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(5) ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2021) 
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