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 สารบริษัทจัดการ 
 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ (งโลคอลอินเวสเม้นท์          
(KF-ELI) ตั (งแตว่นัที3 30 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที3 30 พฤศจิกายน 2556 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ (งโลคอลอินเวสเม้นท์ มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 30 พฤศจิกายน 2556 เท่ากบั 1,451.12 ล้านบาท   
คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 9.2597 บาท โดยมีผลการดําเนินงานตั (งแตจ่ดัตั (งกองทนุ ลดลงร้อยละ 7.42 ลดลง
มากกวา่เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที3ลดลงร้อยละ 2.16 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผา่นมา 

นบัตั (งแต่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้มีการกล่าวถึง มาตรการลดการอดัฉีดเงินเข้าระบบ (QE Tapering) ครั (งแรกในเดือน
พฤษภาคมปีที3แล้ว สนิทรัพย์เกือบทกุตลาดก็ถกูเทขายออกมาอย่างหนกั ซึ3งหนึ3งในสินทรัพย์ที3ได้รับผลกระทบมากที3สดุ คือตราสาร
หนี (สกุลเงินท้องถิ3นในตลาดเกิดใหม่ (Local EM) ยกตวัอย่างเช่น บราซิลที3เศรษฐกิจเติบโตช้าลงมาก ในขณะที3เงินเฟ้อพุ่งสงูอย่าง
ควบคมุไมไ่ด้ ทําให้ธนาคารกลางต้องใช้ไม้แข็งเพื3อจดัการกบัปัญหาเงินเฟ้อ   อฟัริกาใต้ มีปัจจยัลบคือการว่างงานที3เป็นปัญหามา
นานประกอบกบัความไม่เท่าเทียมกนัของรายได้ของประชากรในประเทศ นอกจากนี ( อฟัริกาใต้ยงัมีโอกาสที3จะโดนปรับลดอนัดบั
ความนา่เชื3อถือในปี 2014 โดยต้องคอยจบัตาดเูงินเฟ้อที3ขึ (นสงูไปเกือบถึงระดบัสงูสดุในกรอบของธนาคารกลาง  

ในเอเชียนั (น ประเทศส่วนใหญ่อย่าง จีน มาเลเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ มีความพร้อมรับมือกับภาวะการลงทุนของโลกที3
เปลี3ยนแปลงไปในทางลบได้ ในขณะที3อินโดนีเซียกับอินเดียกลบัมีอุปสรรคหลายอย่าง การขาดดุลบัญชีเดินสะพดัที3มากขึ (นใน
อินโดนีเซียได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติ (ซึ3งถือตราสารหนี (ของอินโดนีเซียมากถึงหนึ3งในสาม) การเลือกตั (ง
ประธานาธิบดีที3จะเกิดในปีนี (ยิ3งทําให้นกัลงทนุเพิ3มความกงัวลมากขึ (น อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทนุหลกั (PIMCO) เชื3อว่าในที3สดุ
แล้วอินโดนีเซียจะไม่มีปัญหาในการชําระคืนหนี ( แม้ว่า Tapering จะส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนในแง่ที3ราคาสินทรัพย์จะโดนกดให้
ตํ3าลงและโอกาสที3จะกองทุนจะโดนกระทบรุนแรงน่าจะมาจากเหตุการณ์ที3ไม่คาดฝัน (เช่น ดอกเบี (ยสหรัฐปรับขึ (นแรงกว่าที3
คาดการณ์ไว้) ในแตล่ะประเทศแตกตา่งกนัไป    

แนวโน้มการลงทนุ 

ผู้จดัการกองทนุหลกั (PIMCO) ยงัคงเลือกลงทนุในประเทศที3ได้ผลตอบแทนแบบ nominal yields ที3สงู มี real rate เป็นบวก และ
เส้นอตัราผลตอบแทน steep ซึ3งทําให้ได้ carry yield และ roll down ที3น่าพอใจ โดยเน้นลงทนุในตราสารหนี (ระยะสั (นเนื3องจากสว่น
หน้าของ curve ถกูตรึงไว้ด้วยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที3อยู่ในระดบัตํ3า และเนื3องจากในภาพรวมอตัราดอกเบี (ยมีแนวโน้ม
เป็นขาขึ (น PIMCO จึงเลือก underweight ตราสารหนี (สกุลเงินท้องถิ3น และยงัคงใช้ความระมดัระวงัการลงทนุในสกุลเงินตลาดเกิด
ใหมซ่ึ3งได้รับผลกระทบในแง่ลบจาก Tapering และปัจจยัทางเทคนิคที3ยงัไมแ่นน่อน 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน  ทั (งนี ( บริษัทฯ    
จะพิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท ์

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที& 30 พฤศจิกายน 2556  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ราคาทุนรวม 1,654,981,371.71 บาท) 1,479,851,482.20

เงินฝากธนาคาร 5 685,236.89

ลูกหนี'

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,022,450.57

            จากดอกเบี'ย 473,254.72

รวมสินทรัพย์ 1,482,032,424.38

หนี�สิน

เจา้หนี'สญัญาแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ 28,726,941.28

เจา้หนี'

            จากการรับซื'อคืนหน่วยลงทุน 859,225.06

            อื4นๆ 536.03

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,288,370.13

หนี' สินอื4น 36,994.82

รวมหนี�สิน 30,912,067.32

สินทรัพย์สุทธิ   1,451,120,357.06

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 2,000 ลา้นหน่วย  มูลค่าที4ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที4ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,567,133,159.59

            บญัชีปรับสมดุล 68,033,124.03

            ขาดทุนสะสม 3 (184,045,926.56)

สินทรัพย์สุทธิ 1,451,120,357.06

หน่วยลงทุนที4ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ'นปี (หน่วย) 156,713,315.9587

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.2597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี'

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ'งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบดุล 

ณ วนัที4 30 พฤศจิกายน 2556
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2556

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น อตัรา มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร ดอกเบี�ย วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท)

เงินฝากธนาคาร 3.18            

     บมจ.ธ.ยโูอบี 2.2000  เมื�อทวงถาม 47,104,605.47      47,104,605.47      3.18            

หน่วยลงทุน 96.82           

     กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund

          จาํนวน 3,475,507.6220 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 12.84 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 44,625,517.87 เหรียญสหรัฐฯ PIMELBE ไม่มีกาํหนดอายุ 1,607,876,766.24 1,432,746,876.73 96.82           

รวมเงินลงทุน 1,654,981,371.71 1,479,851,482.20 100.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2556

รายได้จากการลงทุน

          รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 12,339,937.90

          รายไดด้อกเบี'ยรับ 707,317.77

รายได้ทั�งสิ�น 13,047,255.67

ค่าใช้จ่าย

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6, 7 12,415,925.21

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6, 7 2,483,185.21

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 496,637.11

          ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6 75,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 15,470,747.53

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,423,491.86)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4เกิดขึ'นทั'งสิ'น 22,234,396.09

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ'นทั'งสิ'น (203,856,830.79)

          รวมรายการขาดทุนสุทธิที#เกดิขึ�นและยังไม่เกดิขึ�น (181,622,434.70)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (184,045,926.56)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี'

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ'งโลคอลอินเวสเมน้ท์

ถึงวนัที4  30  พฤศจิกายน  2556

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที4  30  พฤศจิกายน  2555 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบกาํไรขาดทุน
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(หน่วย : บาท) 

2556

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 

          ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,423,491.86)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4เกิดขึ'นจากการลงทุน 22,234,396.09

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ'นจากการลงทุน (203,856,830.79)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (184,045,926.56)

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที4จาํหน่ายในระหว่างปี  จาํนวน 257,079,298.0265 หน่วย 2,570,792,980.27

          หกั  หน่วยลงทุนที4รับซื'อคืนในระหว่างปี  จาํนวน 100,365,982.0678 หน่วย  (1,003,659,820.68)

          บวก  การเปลี4ยนแปลงที4เพิ4มขึ'นของบญัชีปรับสมดุล 68,033,124.03

การเพิ#มขึ�นสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,635,166,283.62

การเพิ#มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 1,451,120,357.06

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 0.00

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 1,451,120,357.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี'

ถึงวนัที4  30  พฤศจิกายน  2556

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที4  30  พฤศจิกายน  2555 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ'งโลคอลอินเวสเมน้ท์
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(หน่วย : บาท) 

2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (184,045,926.56)

        ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื'อเงินลงทุน (2,669,329,369.19)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 1,093,539,916.87

เงินจ่ายจากการยกเลิกสญัญาแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ (57,442,805.14)

การเพิ4มขึ'นในลูกหนี'จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ (537,168.73)

การเพิ4มขึ'นในลูกหนี'จากดอกเบี'ย (473,254.72)

การเพิ4มขึ'นในเจา้หนี'จากการรับซื'อคืนหน่วยลงทุน 859,225.06

การเพิ4มขึ'นในเจา้หนี' อื4นๆ 536.03

การเพิ4มขึ'นในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี' สินอื4น 1,325,364.95

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที4เกิดขึ'นจากการลงทุน (22,234,396.09)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที4ยงัไม่เกิดขึ'นจากการลงทุน 203,856,830.79

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (1,634,481,046.73)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 2,630,069,619.26

การรับซื'อคืนหน่วยลงทุน (994,903,335.64)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 1,635,166,283.62

เงินสดเพิ#มขึ�นสุทธิ 685,236.89

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 0.00

ณ  วนัสิ�นปี 685,236.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี'

ถึงวนัที4  30  พฤศจิกายน  2556

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที4  30  พฤศจิกายน  2555 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ'งโลคอลอินเวสเมน้ท์
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(หน่วย:บาท)

2556

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.0139)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที,เกิดขึ/นจากการลงทุน 0.1278

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที,ยงัไม่เกิดขึ/นจากการลงทุน (1.1720)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั/งสิ/น (1.0581)

บวก :  ส่วนเปลี,ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.3178

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ/นปี 9.2597

อตัราส่วนของการลดลงในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี%ยระหว่างปี (%) (11.93)

อตัราส่วนการเงินที%สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ%มเติมที%สําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ/นปี (บาท) 1,451,120,357.06   

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั/งสิ/นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี,ยระหวา่งปี  (%) 1.00

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี,ยระหวา่งปี  (%) 0.85

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที,เกิดขึ/นและยงัไม่เกิดขึ/น

          จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี,ย

                ระหวา่งปี  (%) (11.77)

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/ าหนกัของการซื/อขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี,ย

                ระหวา่งปี  (%) 201.15

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี,ยระหวา่งปี (บาท) 1,543,333,047.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ/งโลคอลอินเวสเมน้ท์

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที,สาํคญั

สาํหรับรอบระยะเวลาตั/งแต่วนัที,  30  พฤศจิกายน  2555 (วนัจดทะเบียนจดัตั/งกองทุน)

ถึงวนัที,  30  พฤศจิกายน  2556
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที& 30 พฤศจิกายน 2555 (วนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) 

ถึงวนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิ(งโลคอลอนิเวสเม้นท์ 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที&ลงทุนในต่างประเทศ 

และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที&ลงทุนในหรือมีไวซึ้&งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder 

Fund) และรับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกอง

ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพท ์("ก.ล.ต.") เมื&อ

วนัที& 30 พฤศจิกายน 2555 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,000 ลา้นบาท (เดิมกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียน

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ไดมี้การเพิ&มเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนเป็น 20,000 ลา้นบาท โดยมีผลตั�งแต่

วนัที& 14 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที,สําคัญ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํ

ขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที&กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที& 106 เรื&อง การบญัชีสําหรับกิจการที&

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

นโยบายการบญัชีที&สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี�  

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที&มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการ

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื&อ PIMCO 

Emerging Local Bond Fund (“กองทุนหลกั”)  ซึ& งเป็นกองทุนรวมที&เสนอขายใหก้บัผูล้งทุนทั&วไปและ/

หรือผูล้งทุนสถาบนั จดัตั�งและบริหารจดัการโดยบริษทั Pacific Investment Management Company 

LLC (PIMCO) และเป็นกองทุนรวมที&จดัตั�งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที&เกี&ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด ์(Ireland) ซึ& ง

เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 
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บริษทัจัดการจะทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที&ประเทศฮ่องกงหรือประเทศ

สิงคโปร์อย่างใดอย่างหนึ& ง ซึ& งโดยทั&วไปจะซื�อขายหน่วยลงทุนที&ประเทศฮ่องกงเป็นหลกั แต่กรณี

ประเทศฮ่องกงหยุดทาํการจึงไปซื�อขายหน่วยลงทุนที&ประเทศสิงคโปร์แทน อย่างไรก็ตามจะลงทุนใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลกั อนึ& ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส 

(classes) ซึ& งสามารถลงทุนไดท้ั�งผูล้งทุนทั&วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัโดยแต่ละคลาสของหน่วย

ลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรื&องของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมหรือ

คุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึ&งบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class E, Accumulation, USD 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund เพียงกองทุน

เดียว โดยเฉลี&ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือตาม

อตัราส่วนที&สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั�งนี�  จะลงทุนในต่างประเทศไม่ตํ&า

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที&สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

เงินลงทุนส่วนที&เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี�และ/หรือเงินฝากที&ออก 

รับรอง รับอาวลั หรือคํ�าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือ

ภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือของตราสารหรือของผู ้

ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที&สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ย

สิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ใน

อนัดบัที&สามารถลงทุนไดเ้ท่านั�น 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย ที&มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ&ากว ํ&า 1 ปี โดย

เป็นการลงทุนที&มีวตัถุประสงค์เพื&อการสาํรองเงินไวส้ําหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษา

สภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (efficient portfolio management) ซึ& งรวมถึงการป้องกนัความเสี&ยง (Hedging) จากการลงทุน 

โดยขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที&อา้งอิงกบั

อตัราแลกเปลี&ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบี�ย ซึ& งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.8505 ต่อปี ของมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที&จาํหน่ายเงินลงทุน 
ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที&กองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที&กองทุน
จ่ายเพื&อใหไ้ดม้าซึ& งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที&ตราไวซึ้& งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก
ธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยต์่อ
หน่วยของวนัที&วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที&จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี&ยถ่วงนํ�าหนกั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที&ยงัไม่เกิดขึ�น
ในงบกาํไรขาดทุน 

2.5 รายการที,เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที&เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี&ยน ณ วนัที&เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที&เป็นตวัเงินที&เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
อยู่ ณ วนัที&ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี&ยน ณ วนัที&ในงบดุล โดยใชร้าคาที&
ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซื�อขายล่วงหนา้เพื&อป้องกนัความเสี&ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี&ยน   ซึ& งไดแ้ก่ การทาํสัญญา Spot และ สัญญา Forward 

สัญญา Spot และ สัญญา Forward ณ วนัที&เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี&ยนตาม ณ วนัที&เกิดรายการ 

ลูกหนี�และเจา้หนี�สัญญาแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี&ยน
ทุกสิ�นวนัทาํการโดยใช ้FX Forward Rate เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
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2.7 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ&งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุนซึ& งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมที&ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที&เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.8 ประมาณการทางบัญชี 
การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีที&รับรองทั&วไป  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ&งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที&แสดงไวใ้นงบการเงิน และการ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ& งผลที&เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินที&
ประมาณไว ้ 

3. ขาดทุนสะสม 
  (หน่วย : บาท) 
  2556 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม       0.00 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที&เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม  0.00 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที&ยงัไม่เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม  0.00 
กาํไรสะสมตน้ปี  0.00 
การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี  (184,045,926.56) 

ขาดทุนสะสมสิ�นปี  (184,045,926.56) 
4. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund ใน

อตัราร้อยละ 0.8505 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที&กองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว ทั�งนี� รายได้

ดงักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนคืนในรูปแบบการเพิ&มเงินลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund 

5. ข้อมูลอื,นที,เกี,ยวข้อง 

ณ วนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคาร ดงันี�   

  (หน่วย : บาท) 
 2556  

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%)  เงินตน้ (บาท) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  0.10 685,236.89 

6. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
มีรายละเอียด ดงันี�  
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ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.7500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0300 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ 
ทุกวนัที&มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการ
คาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื&น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามจาํนวนที&จ่ายจริง 
7. รายการธุรกจิกบักจิการที,เกี,ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที&สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ& งมีผูถื้อ
หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื&นที&บริหาร
โดยบริษทัจดัการเดียวกนั  รายการที&สาํคญัดงักล่าว สาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที& 30 พฤศจิกายน 2555 (วนั
จดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) ถึงวนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 ดงัต่อไปนี�   
   (หน่วย : บาท) 
  2556 นโยบายการกาํหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  12,415,925.21 ตามเกณฑที์&ระบุไวใ้น
หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  2,483,185.21 ตามเกณฑที์&ระบุไวใ้น
หนงัสือชี�ชวน 

ธนาคากรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 ในฐานะคู่สญัญาจากการทาํสญัญาแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสญัญา

แลกเปลี&ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สญัญาแลกเปลี&ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี&ยน 

ตามสญัญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสญัญา 

มูลค่าของสญัญา 

ณ วนัครบ

กาํหนด 

สญัญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 2,053,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.7310 11 ธ.ค. 2555 – 7 ก.พ. 2556 63,090,743.00 

รายการขาย 559,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.7125 21 ธ.ค. 2555 – 7 ก.พ. 2556 17,168,287.50 

รายการขาย 846,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.7626 27 ธ.ค. 2555 – 28 ก.พ. 2556 26,025,159.60 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสญัญา

แลกเปลี&ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สญัญาแลกเปลี&ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี&ยน 

ตามสญัญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสญัญา 

มูลค่าของสญัญา 

ณ วนัครบ

กาํหนด 

สญัญา 

สัญญา Forward (ต่อ)      

รายการขาย 3,122,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.5650 8 ม.ค. 2556 – 14 มี.ค. 2556 95,423,930.00 

รายการขาย 1,018,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.4005 10 ม.ค. 2556 – 7 ก.พ. 2556 30,947,709.00 

รายการขาย 816,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.3585 14 ม.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2556 24,772,536.00 

รายการขาย 1,078,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0982 15 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 32,445,859.60 

รายการขาย 1,078,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1690 15 ม.ค. 2556 – 7 มี.ค. 2556 32,522,182.00 

รายการขาย 1,078,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.1835 15 ม.ค. 2556 – 14 มี.ค. 2556 32,537,813.00 

รายการขาย 635,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8470 17 ม.ค. 2556 – 21 ก.พ. 2556 18,952,845.00 

รายการขาย 1,581,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8782 18 ม.ค. 2556 – 21 มี.ค. 2556 47,237,434.20 

รายการขาย 1,080,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9032 23 ม.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2556 32,295,456.00 

รายการขาย 4,851,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9514 29 ม.ค. 2556 – 28 มี.ค. 2556 145,294,241.40 

รายการขาย 1,000,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8546 29 ม.ค. 2556 – 7 ก.พ. 2556 29,854,600.00 

รายการขาย 5,677,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8571 5 ก.พ. 2556 – 4 เม.ย. 2556 169,498,756.70 

รายการขาย 650,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8455 7 ก.พ. 2556 – 21 มี.ค. 2556 19,399,575.00 

รายการขาย 668,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8557 7 ก.พ. 2556 – 28 มี.ค. 2556 19,943,607.60 

รายการขาย 687,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9040 8 ก.พ. 2556 – 11 เม.ย. 2556 20,544,048.00 

รายการขาย 5,302,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9735 12 ก.พ. 2556 – 11 เม.ย. 2556 158,919,497.00 

รายการขาย 5,402,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9705 19 ก.พ. 2556 – 18 เม.ย. 2556 161,900,641.00 

รวมรายการขาย 39,181,000.00    1,178,774,921.60 

สัญญา Spot      

รายการซื�อ 2,040,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.6300 11 ธ.ค. 2555 – 13 ธ.ค. 2555 62,485,200.00 

รายการซื�อ 559,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.6300 21 ธ.ค. 2555 – 26 ธ.ค. 2555 17,122,170.00 

รายการซื�อ 861,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.6575 27 ธ.ค. 2555 – 28 ธ.ค. 2555 26,402,239.00 

รายการซื�อ 2,080,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.4450 8 ม.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2556 63,325,600.00 

รายการซื�อ 850,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.4450 8 ม.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2556 25,878,250.00 

รายการซื�อ 242,900.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.4450 8 ม.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2556 7,395,090.50 

รายการซื�อ 996,400.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.3525 10 ม.ค. 2556 – 14 ม.ค. 2556 30,243,231.00 

รายการซื�อ 893,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.2750 14 ม.ค. 2556 – 16 ม.ค. 2556 27,035,575.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสญัญา

แลกเปลี&ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สญัญาแลกเปลี&ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี&ยน 

ตามสญัญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสญัญา 

มูลค่าของสญัญา 

ณ วนัครบ

กาํหนด 

สญัญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซื�อ 2,090,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0700 15 ม.ค. 2556 – 17 ม.ค. 2556 62,846,300.00 

รายการซื�อ 195,500.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0700 15 ม.ค. 2556 – 17 ม.ค. 2556 5,878,685.00 

รายการซื�อ 850,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0700 15 ม.ค. 2556 – 17 ม.ค. 2556 25,559,500.00 

รายการซื�อ 731,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7800 17 ม.ค. 2556 – 18 ม.ค. 2556 21,769,180.00 

รายการซื�อ 1,547,900.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7700 18 ม.ค. 2556 – 22 ม.ค. 2556 46,080,983.00 

รายการซื�อ 1,145,500.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8350 23 ม.ค. 2556 – 25 ม.ค. 2556 34,175,992.50 

รายการซื�อ 1,078,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8400 29 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 32,167,520.00 

รายการซื�อ 781,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8400 29 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 23,305,040.00 

รายการซื�อ 206,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8400 29 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 6,147,040.00 

รายการซื�อ 2,130,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8400 29 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 63,559,200.00 

รายการซื�อ 602,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8400 29 ม.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2556 17,963,680.00 

รายการซื�อ 2,053,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7565 5 ก.พ. 2556 – 7 ก.พ. 2556 61,090,094.50 

รายการซื�อ 559,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7565 5 ก.พ. 2556 – 7 ก.พ. 2556 16,633,883.50 

รายการซื�อ 1,018,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7565 5 ก.พ. 2556 – 7 ก.พ. 2556 30,292,117.00 

รายการซื�อ 1,000,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7565 5 ก.พ. 2556 – 7 ก.พ. 2556 29,756,500.00 

รายการซื�อ 990,100.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7565 5 ก.พ. 2556 – 7 ก.พ. 2556 29,461,910.65 

รายการซื�อ 1,452,100.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.7750 7 ก.พ. 2556 – 11 ก.พ. 2556 43,236,277.50 

รายการซื�อ 755,400.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8000 8 ก.พ. 2556 – 12 ก.พ. 2556 22,510,920.00 

รายการซื�อ 2,444,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8720 12 ก.พ. 2556 – 14 ก.พ. 2556 73,007,168.00 

รายการซื�อ 2,137,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8720 12 ก.พ. 2556 – 14 ก.พ. 2556 63,836,464.00 

รายการซื�อ 3,370,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8725 19 ก.พ. 2556 – 21 ก.พ. 2556 100,670,325.00 

รายการซื�อ 1,395,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8725 19 ก.พ. 2556 – 21 ก.พ. 2556 41,672,137.50 

รายการซื�อ 635,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.8725 19 ก.พ. 2556 – 21 ก.พ. 2556 18,969,037.50 

รวมรายการซื(อ 37,688,000.00    1,130,477,311.15 
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ณ วนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที&มีสาระสาํคญักบักิจการที&เกี&ยวขอ้งกนัดงันี�  
  (หน่วย : บาท) 
  2556 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  978,524.27 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย  195,704.87 

8. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชื&อ
กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund ซึ&งขอ้มลูของกองทุนหลกัที&สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื&อกองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund ซึ& ง เป็นกองทุนรวมที&จดัตั�งตามระเบียบ
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใตก้ฎหมายที&เกี&ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด ์ (Ireland) และ
เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกาํหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

อายโุครงการ  ไม่กาํหนด 

วนัที&จดัตั�งกองทุน 19 พฤศจิกายน 2551 

บริษทัจดัการลงทุน Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), Ireland 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทุน      กองทุนจะลงทุนอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน ใน
ตราสารหนี�สกุลเงินทอ้งถิ&นของประเทศต่างๆ ที&เป็นตลาดเกิดใหม่ ซึ& งอาจมี
การใชส้ัญญาฟอร์เวิดส์ (forwards) หรือตราสารอนุพนัธ์ (derivatives) เช่น 
ออปชั&น (options) สัญญาฟิวเจอร์ (futures contracts) หรือสัญญาสวอป (swap 
agreements) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาฟอร์เวิดส์ หรือตราสารอนุพนัธ์ใน
สกุลเงินใดๆ ซึ& งจะถูกนับรวมกับการลงทุนตามที&กล่าวข้างต้นก็ต่อเมื&อ
ทรัพยสิ์นอา้งอิง (underlying asset) ของสัญญาฟอร์เวิดส์ หรือตราสารอนุพนัธ์
นั�นเป็นตราสารหนี� ที&อยูใ่นสกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ 
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     กองทุนอาจจะใชห้รือไม่ใชส้ัญญาป้องกนัความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน
เงินที&ไม่ไดเ้ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั�งนี� กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนใน
ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง ลาตินอเมริกา และประเทศยุโรป
ที&กาํลงัพฒันา อาทิเช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต ้ บราซิล 
เมก็ซิโก โคลมัเบีย โปแลนด ์หรือตุรกี เป็นตน้ 
     กองทุนอาจลงทุนโดยมีมูลค่ารวมกนัในหลกัทรัพยที์&ใหผ้ลตอบแทนสูง 
(junk bonds) ซึ& งมีอนัดบัความน่าเชื&อถือตํ&ากว ํ&าระดบั B โดยบริษทั มดีู� ส์ หรือ
เทียบเท่าระดบั B โดยบริษทั เอสแอนดพี์ หรือบริษทั ฟิตช ์หรือหากไม่ไดรั้บ
การจดัอนัดบั จะพิจารณาโดยที&ปรึกษาการลงทุนของกองทุนในระดบัคุณภาพ
ที&สามารถเทียบเคียงได ้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
     กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยที์&แปลงสภาพเป็นตราสารทุน ไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุน 
     การลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี�  มีสดัส่วนรวมกนัไดไ้ม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
(1) หลกัทรัพยที์&แปลงสภาพเป็นตราสารทุน 
(2) หลกัทรัพย ์รวมถึงใบสาํคญัแสดงสิทธิ� ที&จะซื�อหลกัทรัพย ์(warrants) 
(3) บตัรเงินฝาก 
(4) ตราสารทางการเงินที&ออกโดยองคก์รที&มิใช่สถาบนัการเงินโดยมีธนาคาร

เป็นผูรั้บประกนัการจ่ายเงิน (banker’s acceptances) 
     กองทุนอาจทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื&น ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
     กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยที์&ไม่มีสภาพคล่อง การมีส่วนร่วมในสัญญา
กูย้ืมเงิน และสัญญากูย้ืมเงินซึ& งมีลกัษณะเป็นตราสารตลาดเงิน รวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
     กองทุนอาจใชต้ราสารอนุพนัธ์ (สญัญาซื�อขายล่วงหนา้) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื&อการป้องกนัความเสี& ยง (hedging) และ/หรือเพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น สัญญาฟอร์
เวิดส์ สัญญาออปชั&น สัญญาฟิวเจอร์ หรือสัญญาสวอป โดยมีหลกัทรัพย/์ตวั
แปรอา้งอิงอาทิเช่น อตัราแลกเปลี&ยนเงิน อตัราดอกเบี�ย หรือดชันีทางการเงิน 
เป็นตน้ 
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9. ข้อมูลเกี,ยวกบัการซื(อขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร เป็น

จาํนวน 3,104.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 201.15 ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี&ยระหวา่งปี 

10. การเปิดเผยข้อมูลาํหรับเครื,องมอืทางการเงนิ 

10.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื&องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ& งแสดงตาม

มลูค่ายติุธรรม โดยถือตามมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ สิ�นวนัทาํการที&ใชซื้�อขายกนั ดงันั�นบริษทัจดัการเชื&อ

วา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

10.2 ความเสี,ยงทางด้านการกระจายการลงทุน 

เนื&องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Emerging Local 

Bond Fund จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี&ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

10.3 ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี(ย 

กองทุนมีความเสี&ยงจากอตัราดอกเบี� ยที&สําคญัอนัเกี&ยวเนื&องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

อย่างไรก็ตามเนื&องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ&า และส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยที&ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�น 

ความเสี&ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ&า 

10.4 ความเสี,ยงจากการเปลี,ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

ความเสี&ยงนี� เกิดขึ�นจากการเปลี&ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที&อาจจะเพิ&ม

สูงขึ�นหรือลดตํ&าลง ซึ& งจะเปลี&ยนแปลงไปตามราคาหรือผลตอบแทนของตราสารที&กองทุนหลกัลงทุน

หรือมีไว ้และอาจขึ�นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี� ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทาง

เศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทัผูอ้อกตราสาร  ปริมาณการซื�อขายตราสาร เป็นตน้ ดงันั�น หาก

ราคาตราสารที&ลงทุนปรับตวัลดลงหรือเพิ&มสูงขึ�น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั

ลดลงหรือเพิ&มขึ�นไดเ้ช่นกนั 
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10.5 ความเสี,ยงจากสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที,กองทุนลงทุน 

ความเสี&ยงจากการที&กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที&ลงทุนไดใ้นราคา

ที&เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร โดยที&กองทุนจะนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุน PIMCO Emerging Local Bond Fund ซึ& งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที&เนน้ลงทุนในตราสาร

หนี�ในสกุลเงินทอ้งถิ&นของประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยมีการกระจายการลงทุน

ในประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง ลาตินอเมริกา และประเทศยุโรปที&กาํลงัพฒันา 

นอกจากนี�  กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท ์อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ใน

ประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที&มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือ

ระยะเวลาการฝากเงินแลว้แต่กรณี ตํ&ากว ํ&า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที&มีวตัถุประสงคเ์พื&อการสาํรองเงินไว้

สาํหรับการดาํเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน จึงทาํใหช่้วยลดความเสี&ยงดา้น

สภาพคล่องของหลกัทรัพยที์&กองทุนลงทุนได ้

10.6 ความเสี,ยงด้านอตัราแลกเปลี,ยน 

ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน คือความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงของอตัราแลกเปลี&ยน ซึ& ง

อาจจะทาํใหเ้กิดการเปลี&ยนแปลง ต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน 

เนื&องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ& งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ   จึงอาจมีความเสี&ยงที&เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี&ยนเงินของทั�งสองสกุล

เงินได ้

บริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเพื&อป้องกนัความเสี& ยงจากอตัรา

แลกเปลี&ยนเงินหรือไม่ก็ได ้ โดยขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึ& งจะลงทุนในสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื&อป้องกนัความเสี&ยงที&เกี&ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศที&อาจเกิดขึ�นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ 

ณ วนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมีสินทรัพยที์&เป็นสกลุเงินต่างประเทศดงันี�  

   (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

   2556 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายติุธรรม)  44,625,517.87 

ลกูหนี�จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ  31,846.09 
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ณ วนัที&  30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที&เป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี&ยนที&ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 32.1060

บาท  

ณ วนัที& 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสญัญา

แลกเปลี&ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สญัญาแลกเปลี&ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี&ยน 

ตามสญัญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสญัญา 

มูลค่าของสญัญา 

ณ วนัครบ

กาํหนด 

สญัญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 5,807,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.2460 22 ต.ค. 2556 – 19 ธ.ค. 2556 181,445,522.00 

รายการขาย 5,147,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.1527 29 ต.ค. 2556 – 26 ธ.ค. 2556 160,342,946.90 

รายการขาย 6,191,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.6671 12 พ.ย. 2556 – 9 ม.ค. 2557 196,051,016.10 

รายการขาย 9,134,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.4697 8 ต.ค. 2556 – 6 ธ.ค. 2556 287,444,239.80 

รายการขาย 5,493,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3521 15 ต.ค. 2556 – 12 ธ.ค. 2556 172,217,085.30 

รายการขาย 2,875,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3776 5 พ.ย. 2556 – 2 ม.ค. 2557 90,210,600.00 

รายการขาย 5,839,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.6728 19 พ.ย. 2556 – 16 ม.ค. 2557 184,937,479.20 

รายการขาย 4,166,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.0750 26 พ.ย. 2556 – 23 ม.ค. 2557 133,624,450.00 

รวมรายการขาย 44,652,000.00    1,406,273,339.30 

รายการซื�อ 1,972,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.9977 25 พ.ย. 2556 – 6 ธ.ค. 2556 63,099,464.40 

10.7 ความเสี,ยงที,เกดิจากการลงทุนในสัญญาซื(อขายล่วงหน้า 

เป็นความเสี&ยงที&เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้าเพื&อป้องกนัความเสี&ยงจากอตัรา

แลกเปลี&ยนเงิน ทั�งนี�บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชห้รือไม่ใชเ้ครื&องมือป้องกนัความเสี&ยงดงักล่าว กรณีที&

มีการใชเ้ครื&องมือป้องกนัความเสี&ยง อาจป้องกนัความเสี&ยงไม่ไดท้ั�งหมด และบริษทัจดัการจะพิจารณา

ลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้อยา่งระมดัระวงัตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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10.8 ความเสี,ยงทางด้านเครดติของคู่สัญญา 

ในกรณีที&กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหน้าเพื&อป้องกันความเสี& ยงจากอัตรา

แลกเปลี&ยนเงิน  อาจมีความเสี&ยงทางดา้นเครดิตของบริษทัที&เป็นคู่สัญญาซื�อขายล่วงหน้านั�น ทั�งนี�

บริษทัจดัการจะทาํการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื&อถือของบริษทัที&เป็นคู่สัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้าอย่างระมดัระวงัและสมํ&าเสมอ หากมีการปรับตวัในทางลบอย่างมีนัยสําคญั บริษทัจดัการ

อาจจะพิจารณาปรับเปลี&ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

10.9 ความเสี,ยงของประเทศที,ลงทุน 

เป็นความเสี&ยงที&เกิดจากความมั&นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพ

ขององคก์รที&เกี&ยวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงขอ้จาํกดั ทางดา้นกฎหมาย และการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของประเทศที&กองทุนไปลงทุน ทั�งนี�ความเสี&ยงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของ

ราคาตราสารที&ลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี&ยนที&เกี&ยวกบัประเทศ

นั�นๆ เป็นตน้ ซึ& งอาจทาํใหก้องทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามที&คาดหวงัไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการ

จะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื&อถือของประเทศ (country rating) ที&ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์

ปัจจยัต่างๆ ที&อาจมีผลกระทบต่อความเสี&ยงดงักล่าวอยา่งถี&ถว้นรอบคอบ 

11. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี� ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื&อวนัที& 17 มกราคม 

2557 
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กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิ�งโลคอลอนิเวสเม้นท์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 พฤศจิกายน 2556

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 48,263,097.08 3.33
     เงินฝากธนาคาร 48,263,097.08 3.33
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,432,746,876.73 98.73
     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 1,432,746,876.73 98.73
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า (28,726,941.28) (1.98)
     สัญญาที-อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี-ยน-สัญญาแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ (28,726,941.28) (1.98)
อื;นๆ (1,162,675.47) (0.08)
     ลูกหนี4 1,022,450.57 0.07
     เจา้หนี4 (896,219.88) (0.06)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,288,906.16) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,451,120,357.06 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที#อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี#ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี#ยง 63,099,464.40           0.0154 06-ธ.ค.-13 223,427.60

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี#ยง 181,445,522.00         (0.3542) 19-ธ.ค.-13 (5,139,775.70)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี#ยง 160,342,946.90         (0.3505) 26-ธ.ค.-13 (5,086,780.10)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี#ยง 196,051,016.10         (0.2107) 09-ม.ค.-14 (3,057,115.80)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี#ยง 287,444,239.80         (0.4036) 06-ธ.ค.-13 (5,856,839.54)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี#ยง 172,217,085.30         (0.2909) 12-ธ.ค.-13 (4,220,870.64)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี#ยง 90,210,600.00           (0.1530) 02-ม.ค.-14 (2,220,911.63)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี#ยง 184,937,479.20         (0.2010) 16-ม.ค.-14 (2,916,335.26)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี#ยง 133,624,450.00         (0.0311) 23-ม.ค.-14 (451,740.21)

ประเภทสัญญา
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอนิเวสเม้นท์

ตั +งแต่วันที�  30  พฤศจกิายน  2555   ถงึวันที�  30  พฤศจกิายน  2556

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 12,415.93 0.750

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 496.64 0.030

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,483.19 0.150

คา่ที:ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

คา่ที:ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 75.00 0.005

คา่ใช้จ่ายอื:น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั +งหมด  3/ 15,470.76     0.935

หมายเหตุหมายเหตุ

1/ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ:ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื:นใด ตามที:ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

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

คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ aงโลคอลอินเวสเม้นท์ ในอตัราร้อยละ 45 ซึ:งจะเทา่กบัร้อยละ 

0.8505 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ PIMCO Emerging Local Bond Fund Class E, Accumulation, USD โดย

เก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ aงโลคอลอินเวสเม้นท์ ทั aงนี a การคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจ

3/ ไมร่วมคา่นายหน้าซื aอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที:เกิดขึ aนจากการซื aอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สนิ ในที:นี a หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิทั aงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี aสนิทั aงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

เก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ aงโลคอลอินเวสเม้นท์ ทั aงนี a การคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจ

ปรับเปลี:ยนได้ตามการเปลี:ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที:เกี:ยวข้องกบั การปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัที:คํานวณ 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 29 พฤศจกิายน 2556 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(30 พฤศจกิายน 2555) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 8.9760 9.8428 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ &งโลคอลอินเวสเม้นท์ +12.68% -11.88% -7.42% 

ตวัชี &วดั (Benchmark): ดชันี JPMorgan 
Government Bond Index-Emerging Markets 
Global Diversified Index-unhedge (บาท)   

+13.17% +0.54% -2.16% 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี & ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 30 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที� 30 พฤศจิกายน 2556) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท ์ 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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� 30 พฤศจิกายน 2556 

1. นายศิระ  คล่องวชิา 
2. นางสาวพรทิพา   หนึ�งนํ� าใจ 
3. นายฑิฆมัพร  วชิยัธรรมธร 
4. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 
5. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 
6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 
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