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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์
จิ )งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI) ตั )งแตว่นัที4 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที4 31 พฤษภาคม 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ )งโลคอลอินเวสเม้นท์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที4 31 พฤษภาคม 2558 เท่ากบั 456.32 ล้านบาท คิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุเทา่กบั 8.4179 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 18.28 ลดลงมากกวา่
เกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที4ลดลงร้อยละ 16.10 

ภาวะการลงทนุในช่วงที4ผา่นมา 

การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการเติบโตในอตัราที4ชะลอตวัลงเมื4อเทียบกบัประมาณการณ์ในครั )งก่อนหน้า โดยเป็นผลมา
จากการลดลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและจีนที4 PIMCO ซึ4งได้ปรับลดคาดการณ์จีดีพีเหลือร้อยละ 2.50 -3.00 จาก
เดิมที4ร้อยละ 2.72-3.25 และ 5.75 - 6.75 จากเดิมที4ร้อยละ 6.00-7.00 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี พัฒนาการของการฟื)นตัวทาง
เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศยโุรปและญี4ปุ่ นที4ได้รับอานิสงค์จากมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุตอ่การขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ BRIM ซึ4งได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และเม็กซิโก ที4มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที4ตํ4าและเป็นกลุ่ม
ประเทศที4ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที4ลดลงอย่างต่อเนื4องโดยเฉพาะ บราซิล รัสเซีย และ
เม็กซิโก นอกจากนี ) ปัจจัยสําคญัที4ต้องติดตามอีกประการหนึ4งคือการดําเนินมาตรการแบบเข้มงวดของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินสหรัฐฯ ที4จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนในตลาดตราสารหนี )สหรัฐฯและตลาดเกิดใหม่ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์วา่การขึ )นอตัราดอกเบี )ยครั )งแรกจะเกิดขึ )นในไตรมาสที4 3 ของปี 2558 

แนวโน้มการลงทนุ 

มุมองต่อสหรัฐฯ (US outlook): ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมมุมองเชิงบวกต่อการฟื)นตวัของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในภาพรวม
อย่างต่อเนื4อง โดยได้ปรับคาดการณ์อัตราการว่างงานในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.0 ถึง 5.2 ลดลงจากเดิมที4ร้อยละ 5.2 ถึง 5.3 ที4
เผยแพร่ไว้เมื4อเดือนธนัวาคมที4ผา่นมา นอกจากนี ) คณะกรรมการนโยบายการเงินได้สง่สญัญาณถึงกรอบเวลาของการปรับขึ )นอตัรา
ดอกเบี )ยนโยบายจะขึ )นอยู่กับตวัเลขเศรษฐกิจเป็นสําคญั ซึ4งเป็นการสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายการเงินแบบ
เข้มงวด อยา่งไรก็ดี ตลาดประเมินวา่คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯมีแนวโน้มที4จะไมรี่บขึ )นอตัราดอกเบี )ย ซึ4งการปรับขึ )นอตัรา
ดอกเบี )ยครั )งแรกจะเกิดขึ )นในช่วงไตรมาสที4สามของปี พ.ศ. 2558 สอดคล้องกบัแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  

ด้วยเหตนีุ ) บริษัทฯ จึงคาดวา่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวจะแกวง่ตวัในกรอบแคบตลอดช่วงสามเดือนข้างหน้า 
อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯระยะสั )นที4มีอายุไม่เกิน 2 ปีอาจผนัผวนตามตวัเลขเศรษฐกิจสําคญัและ
สญัญาณการขึ )นดอกเบี )ยจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

มุมมองต่อประเทศในตลาดเกิดใหม่ (EM outlook): ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ตลาดตราสารหนี )ของประเทศในตลาดเกิดใหม่มี
แนวโน้มที4จะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจยัเสี4ยงที4สาํคญัคือแนวโน้มการแข็งคา่ของคา่เงินสหรัฐฯอยา่งมีนยัสําคญั ที4เป็นผลสืบ
เนื4องมาจากความเสี4ยงที4ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ )นอตัราดอกเบี )ยเร็วกว่าที4ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนั )น ธนาคารกลางของ
ตลาดเกิดใหม่หลายประเทศยังมีแนวโน้มที4จะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื4อง ดังเห็นได้จากการลดอตัรา
ดอกเบี )ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางเกาหลี และธนาคารกลางออสเตรเลียในช่วงที4ผ่านมา ด้วยเหตุผล
ดงักลา่ว นกัลงทนุระยะสั )นจึงควรชะลอการลงทนุในตลาดตราสารหนี )เกิดใหมจ่นกวา่สถานการณ์ดงักลา่วจะมีความชดัเจนมากขึ )น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที4ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั )งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที4เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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Unaudited
(บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 576,350,900.17 บาท) 458,872,801.50
เงินฝากธนาคาร 796,896.85
ลูกหนี0

จากดอกเบี0ย 105,173.85
จากการขายเงินลงทุน 4,984,838.30
จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 337,554.15

รวมสินทรัพย์ 465,097,264.65

หนี0 สิน
เจา้หนี0สญัญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ 5,029,388.67
เจา้หนี0

จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 3,292,564.76
ค่าธรรมเนียมสบัเปลี>ยนหน่วยลงทุน 1,489.25
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 438,641.26              
หนี0 สินอื>น 11,010.49

หนี0 สินรวม 8,773,094.43
สินทรัพยสุ์ทธิ 456,324,170.22

สินทรัพยสุ์ทธิ
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนที>ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 542,082,521.95
กาํไรสะสม (235,718,358.80)
บญัชีปรับสมดุล 149,960,007.07
สินทรัพยสุ์ทธิ 456,324,170.22

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.4179
จาํนวนหน่วยลงทุนที>จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 54,208,252.2043

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ0งโลคอลอินเวสเมน้ท์
งบดุล

ณ 31 พฤษภาคม 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์
งบกาํไรขาดทุน
สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที! 31 พฤษภาคม 2558

Unaudited
(บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดด้อกเบี�ย 136,666.89
รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 2,041,154.26

รายไดท้ั�งสิ�น 2,177,821.15
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,063,051.85            
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 412,610.43               
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 82,522.09                 
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 39,890.51                 

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 2,598,074.88
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (420,253.73)
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที!เกิดขึ�นทั�งสิ�น (13,973,203.63)
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที!ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น (39,556,878.79)
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที!เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (53,530,082.42)

การเพิ!มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (53,950,336.15)
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Unaudited

หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากธนาคาร 2.31             

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.250000 เมื6อทวงถาม 9,778,465.22 9,778,465.22 2.13
บมจ.ธ.ยโูอบี 1.000000 เมื6อทวงถาม 814,049.07 814,049.07 0.18

หน่วยลงทุน 97.69
PIMCO Emerging Local Bond Fund
          จาํนวน 1,168,047.3720 หน่วย 
          มูลค่าหน่วยละ 11.39 ดอลลาร์สหรัฐ
          รวมเป็นเงิน 13,304,059.57 ดอลลาร์สหรัฐ PIMELBE ไม่มีกาํหนดอายุ 1,168,047.3720     448,280,287.21     97.69

458,872,801.50     100.00

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 พฤษภาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

7



กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิ�งโลคอลอนิเวสเม้นท์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 11,494,584.99 2.52
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 9,798,525.87 2.15
         FITCH-LONG
             Rate AAA 898,774.20 0.20
             Rate AA+ 797,284.92 0.17
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 448,280,287.21 98.24
     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 448,280,287.21 98.24
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า (5,029,388.67) (1.10)
     สัญญาที<อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี<ยน-สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ
         TRIS
             Rate A+ 513,883.50 0.11
         FITCH-LONG
             Rate AA+ (511,895.82) (0.11)
             Rate AA (5,031,376.35) (1.10)
อื=นๆ 1,578,686.69 0.34
     ลูกหนีE 5,322,392.45 1.17
     เจา้หนีE (3,305,064.50) (0.72)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (438,641.26) (0.11)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  456,324,170.22 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที#อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี#ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี#ยง 118,811,697.50         (0.8262) 04-มิ.ย.-58 (3,770,052.37)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี#ยง 63,761,796.00           (0.3005) 11-มิ.ย.-58 (1,371,271.78)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี#ยง 59,444,701.40           0.0223 02-ก.ค.-58 101,663.16

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี#ยง 4,993,122.94             0.0018 03-มิ.ย.-58 8,284.64

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กรุงไทย ป้องกนัความเสี#ยง 66,975,471.00           (0.1122) 25-มิ.ย.-58 (511,895.82)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี#ยง 125,422,771.50         0.1126 18-มิ.ย.-58 513,883.50

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 

10



A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอนิเวสเม้นท์

ตั +งแต่วันที�  1  ธันวาคม  2557    ถงึวันที�  31  พฤษภาคม  2558

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 2,063.05 0.75

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 82.52 0.03

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 412.61 0.15

คา่ที:ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หน่วย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

คา่ที:ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.89 0.01

คา่ใช้จ่ายอื:น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั +งหมด  3/ 2,598.07         0.94

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 
 

ผลการดาํเนินงานเฉลี�ยต่อปีสิ �นสุด  
ณ วันที� 29 พฤษภาคม 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(30 พฤศจกิายน 2555) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท) 8.6095 9.2620 9.6901 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ %งโลคอลอินเวสเม้นท์ -8.92% -18.28% -13.16% -6.35% 

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

-8.71% -16.10% -11.46% -4.02% 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี % ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที� 31 พฤษภาคม 2558) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ�งโลคอลอินเวสเมน้ท ์ ไม่มี 
 

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� 31 พฤษภาคม 2558 

1. นายศิระ  คล่องวชิา 

2. นางสาวพรทิพา   หนึ�งนํ�าใจ 

3. นายฑิฆมัพร  วชิยัธรรมธร 

4. นายธีรภาพ  จิรศกัยกุล 

5. นางสาวรัมภารัจน์  ยธุานหสั 

6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 

7. นายศุภจกัร  เอิบประสาทสุข 
 
 

(3) ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั4งหมด (ข้อมูล ณ วันที� 26 พฤษภาคม 2558) 

กองทุนเปิดกรุงศรีอเีมอร์จิ4งโลคอลอนิเวสเม้นท์:  มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบคุคลใดบุคคลหนึ�ง จาํนวน 1 กลุ่ม เป็นสดัส่วนร้อยละ 
53.59  

(4) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 14.11% 
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