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กองทุนเปิดเคโกลด์

ประเภทโครงการ กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไปที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
  ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 35,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 3,500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 กรกฎาคม 2551 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 
 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR 
Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, 
LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้น  
ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ  
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน สำหรับการรอจังหวะ
การลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนอง
เดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ เงินฝาก  
หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย  
วิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
 ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ 
 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100  
ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ 
ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ  
ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้  
หากสำนักงานแก้ ไขประกาศในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินปันผลเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจจะแก้ ไข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศที่แก้ ไข โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2561/2562 ปี 2560/2561 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 10,203,659,404.90 11,614,639,811.89 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8539 8.9893 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 880,477,647.07 (136,586,182.31) 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.7619 (0.1028) 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 9.62 (1.67) 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 11.17 (0.24) 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน  
 อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเทียบเคียงกับดัชนีราคาทองคำที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้าน  
 อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน   
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กองทุนเปิดเคโกลด์

รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคโกลด์
รอบระยะเวลา1กรกฎาคม2561-30มถินุายน2562

 
ภาวะตลาด
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาราคาทองคำมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,263 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมี  
ราคาสูงสุดที่ 1,423 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 และมีราคาต่ำสุดที่ 1,174 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
 ในระหว่างรอบบัญชีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่  
ชะลอตัวลง โดยที่สหรัฐอเมริกามีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real GDP) ในไตรมาส 1  
ของปี 2562 ที่ร้อยละ 3.1 และมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริงในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 2.9 
โดยที่การจ้างงานในสหรัฐอเมริกายังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่  
ร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2547 ด้วยเหตุนี้ 
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรก
ของรอบบัญชี รวมทั้งหมด 3 ครั้ง และถือเป็นการปรับขึ้นครั้งที่เก้าในรอบ 9 ปี ตั้งแต่ปี 2553  
ณ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 ถึง 2.50 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเป้าหมาย
ระยะยาวของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.875 อย่างไรก็ตามธนาคารกลางรวมถึงตลาดเริ่มเปลี่ยน  
มุมมองบนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายหลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณของ  
การชะลอตัวลงและมีปัจจัยกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ทำให้โดยที่ธนาคารกลาง
ของสหรัฐอเมริกาได้หยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ต้นปี 2562 และเปลี่ยนเป็นพิจารณา
การปรับลดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 
 ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจญี่ปุ่นโตขึ้นร้อยละ 1.9 และ 0.8 ในปี 2561 ตามลำดับ 
โดยในปี 2562 ยังคงเป็นภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยที่หลักๆมาจากการชะลอตัวของภาค  
การผลิตและส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี การบริโภคภายในประเทศญี่ปุ่นและ
ยุโรปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ธนาคารกลางยุโรปและ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ  
ภาวะเงินเฟ้อซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ต่อปี หลังจากที่ธนาคารกลาง
ยุโรปได้หยุดมาตรการซื้อพันธบัตรภาครัฐบาลและเอกชนไปเมื่อปลายปี 2561 ในช่วงกลางปี 2562 
ธนาคารกลางยุโรปได้กลับมาพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่ฟื้นตัว 
 ในช่วงไตรมาสแรกของปีบัญชีนั้นราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ 1,170 - 1,270 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากปัจจัยความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการ
ค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะเดียวกันการที่ธนาคารกลางของสหรัฐยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตามราคาของทองคำเริ่มขยับสูง
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ขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 หลังจากที่มีราคาของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับลดลงจาก
ความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตได้ช้าลงในระยะถัดไปและการที่สหรัฐและจีนยังไม่อาจ
บรรลุข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมได้ ทำให้มีความต้องการถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น 
 ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชีนั้น ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงในปีนี้ เนื่องจากมีข้อมูลหลายอย่างที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกอาจจะ  
ชะลอตัวลงจากปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อจนนโยบายกำแพงภาษีเริ่มมีการใช้จริง ส่งผลให้  
การค้าโลกเริ่มหดตัว ตัวเลขจากภาคการผลิตและการลงทุนเริ่มอ่อนตัว ซึ่งทำให้ธนาคารกลาง
สหรัฐได้หยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และยังส่งสัญญาณว่าความไม่แน่นอน  
ของปัญหาสงครามการค้านั้นเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ ในช่วงเดือนสุดท้ายของ
รอบปีบัญชีนั้นราคาทองคำปรับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 1,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เป็นครั้งแรก  
ในรอบกว่า 6 ปี หลังจากที่นักลงทุนต่างคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาจปรับลดได้เดี้ย
นโยบายมากถึงสามครั้งในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี 2562 จนราคาทองคำมาปิดรอบปีบัญชี  
ที่ระดับ 1,409 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust  
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World 
Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในส่วนของกองทุนเปิดเค โกลด์ อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold 
Trust ประมาณร้อยละ 95.58 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 4.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เป็นเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนต่างประเทศจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน  
กับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในรูปดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 กองทุน  
มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ประมาณร้อยละ 95.58 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 4.42 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ
เพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน เปรียบเทียบกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
SPDR Gold Trust ประมาณร้อยละ 102.83 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ -2.83 ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย
กองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อย 96.57 ของสินทรัพย์ต่าง
ประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.16 ของสินทรัพย์ต่าง
ประเทศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 
ผลการดำเนินงาน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี จนถึง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 9.62% และ 0.35% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Spot Gold 
Price London AM Fixing ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในรอบ  
ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปีจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 11.17% และ 1.47% โดยกองทุน
มีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 1.55% และ 1.12% ตามลำดับ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี (NAV) ในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 
3 ปี อยู่ที่ 12.23% และ 1.77% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก ดัชนีอ้างอิง Spot 
Gold Price London PM Fixing ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลตอบแทนอยู่ที่ 12.68% และ 
2.18% ตามลำดับ โดยมีค่าความผันผวนระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (Fund 
Volatility) อยู่ที่ 10.64% 
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  

หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม 27.09 24.59 20.30 -1.38 -24.85 -1.22 -8.99 7.51 9.88 -3.86 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 25.57 28.32 12.86 6.27 -25.85 -0.93 -8.50 8.84 10.67 -2.31 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน 

19.03 15.04 23.77 15.74 21.28 12.56 13.10 14.94 10.40 9.31 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด 

20.97 17.05 22.48 15.18 22.15 12.73 12.84 15.38 10.53 9.02 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

6
เดือน

1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

5ปี
(ต่อปี)

10ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 8.75 8.41 8.75 9.62 0.35 0.50 3.71 3.50 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด* 9.47 8.78 9.47 11.17 1.47 1.39 4.46 3.83 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

11.98 12.54 11.98 10.78 10.93 12.17 15.59 16.65 

ความผันผวน (Standard deviation) 
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี) 

11.26 12.74 11.26 10.24 10.80 12.19 15.78 17.69 

             
* ตัวชี้วัด 
  ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือน 

 กับการเทียบเคียงกับ ดัชนีราคาทองคำที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 
  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 1,941,973.60 93.65% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด 131,722.18 6.35%  
 รวม 2,073,695.78 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 26,961.51 0.27 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,696.15 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 2,696.15 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 395.57 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 32,749.38 0.33

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 55,315.81 0.54 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 5,531.58 0.05 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 5,531.58 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมประกันเงินทุน (Guarantor fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 736.75 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 67,115.72 0.65

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์  



9



10

กองทุนเปิดเคโกลด์



11



12

กองทุนเปิดเคโกลด์



13



14

กองทุนเปิดเคโกลด์



15



16

กองทุนเปิดเคโกลด์



17



18

กองทุนเปิดเคโกลด์



19



20

กองทุนเปิดเคโกลด์



21



22

กองทุนเปิดเคโกลด์



23



24

กองทุนเปิดเคโกลด์



25



26

กองทุนเปิดเคโกลด์



27



28

กองทุนเปิดเคโกลด์



29

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคโกลด์

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2562
รายละเอียดการลงทุน 
  มลูคา่ตาม %NAV
  ราคาตลาด(บาท)  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 232,990,198.26 2.28 
 เงินฝาก    232,990,198.26 2.28  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 9,770,944,088.22 95.76 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เงินฝาก   17,523,163.09 0.17 
 ประเทศสิงคโปร์
  หน่วยลงทุน  9,753,420,925.13 95.59  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 225,696,036.39 2.21 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 225,696,036.39 2.21  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (25,970,917.97) (0.25)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  10,203,659,404.90 บาท
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):1.58%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  250,513,361.35 2.46 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก    
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  232,204,764.85 
2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1,P-1  17,518,487.99 
  SA/NV 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  790,108.51 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคโกลด์

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2562
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 12,835,308.33 0.13% 8 ก.ค. 2562 12,835,308.33 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,365,458.33) -0.01% 8 ก.ค. 2562 (1,365,458.33) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 25,037,500.00 0.25% 22 ก.ค. 2562 25,037,500.00 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,069,447.54 0.02% 5 ส.ค. 2562 2,069,447.54 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 29,400,903.69 0.29% 5 ส.ค. 2562 29,400,903.69 

 Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 29,308,661.48 0.29% 19 ส.ค. 2562 29,308,661.48 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 21,188,793.44 0.21% 4 ก.ย. 2562 21,188,793.44 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 34,366,295.08 0.34% 9 ก.ย. 2562 34,366,295.08 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 8,050,329.51 0.08% 18 ก.ย. 2562 8,050,329.51 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 31,177,001.74 0.31% 9 ต.ค. 2562 31,177,001.74 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 16,775,279.13 0.16% 21 ต.ค. 2562 16,775,279.13 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง 3,572,015.22 0.04% 21 ต.ค. 2562 3,572,015.22 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 11,666,781.74 0.11% 4 พ.ย. 2562 11,666,781.74 

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (262,203.91) 0.00% 6 พ.ย. 2562 (262,203.91) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง (327,605.22) 0.00% 6 พ.ย. 2562 (327,605.22) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง 848,986.96 0.01% 6 พ.ย. 2562 848,986.96 
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กองทุนเปิดเคโกลด์

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
 
AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  
ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมี  
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้  
มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง  
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า 
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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กองทุนเปิดเคโกลด์

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี  
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนSPDRGoldShare
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนK-GOLD

ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล) 
 

No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม
 น้ำหนักการลงทุน

    (%NAV)

 

1 Gold Trust COMMODITY 100%  
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคโกลด์
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1กรกฎาคม2561ถงึวนัที่30มถินุายน2562

 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 
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ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่ม ี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคโกลด์


ผู้จัดการกองทุนหลัก
พีรกานต์ ศรีสุข 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
อาภา เจตจำรัส 
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission) 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 15. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 




