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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานประจ าปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD) ตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 670.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 10.7753 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.71 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการด าเนินงาน ทีล่ดลงร้อยละ 7.78 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาทองค า London PM Fix ในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็น benchmark ของกองทุนฯ ได้ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 6.92 จาก 41,521.61 บาท ณ ต้นเดือนเมษายน 2557 มาปิดที่ 38, 646.35 บาท ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2558 โดยราคา
ทองค าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ช่วงราคา 37,512.41 - 43,149.35 บาทท่ามกลางความคาดหวังของตลาดต่อ
ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเร็วกว่าก าหนด (US monetary policy normalization) และการ
ส้ินสุดลงของมาตรการ QE3 ตลอดจนมาตรการ QE และ QQE ในยุโรปและญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่เริ่มมีความคล่ีคลายลงไปบ้างท าให้อุปสงค์ของทองค าและโลหะมีค่าอื่นๆ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ 
Safe Haven ก็ได้ลดลงตามไปด้วย ทางด้านกองทุนทองค า SPDR ได้ถือครองทองค าลดลงทั้งส้ินเป็นปริมาณ 73.74 ตันในช่วงครึ่งปี
ที่ผ่านมา เหลือที่ระดับ 737.93 ตัน ณ วันส้ินเดือนมีนาคม 2558 

แนวโน้มการลงทุน 

ในช่วงเดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา ได้มีผลกระทบของการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นเกินความคาดหมายของตลาด
และต่อบริษัทฯ เองด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนับเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญที่สุดในช่วงนี้ต่อราคาทองค าที่บริษัทฯ ได้ติดตามมาโดยตลอด 
ทั้งนี้ในระยะสั้นเรามองว่ายังคงมีความเส่ียงที่ราคาทองค าจะยังสามารถปรับตัวลงไปอีก ในขณะท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็ง
ค่าขึ้นเรื่อยๆ น้ันก็ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดต่อความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเร็ว
กว่าก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในระยะส้ัน บริษัทฯ แนะน าการหยุดขาดทุน (Stop loss) ให้กับนักลงทุนและนักเก็งก าไรที่เริ่มขาด
ความมั่นใจในระยะยาวต่อราคาทองค า ซึ่งในทางเทคนิคแล้วแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ 
และที่ระดับ 1,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม เรายังคงแนะน าให้ลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่มีความ
เชื่อมั่นถึงความไปได้และผลกระทบของสภาวะสภาพคล่องทางการเงินของโลกที่จะมีมากขึ้น จากธนาคารกลางต่างๆ ที่ส าคัญของ
โลกที่นอกเหนือไปจากธนาคารกลางสหรัฐ ให้มองสภาวะราคาแนวรับดังกล่าวเป็นจุดเข้าถือในระยะยาวเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อไป 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง  และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบดลุ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 
   บาท 
 หมายเหตุ  2558  2557 

สนิทรพัย ์      
เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 2.3,3  664,245,024.01  813,262,288.71 
 (ราคาทนุ ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 เทา่กบั 865,530,789.98 บาท)     
 (ราคาทนุ ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 เทา่กบั 987,935,027.44 บาท)     
เงนิฝากธนาคาร 6  7,870,196.18  9,592,633.49 
ลกูหนี5      
 จากดอกเบี5ย   9,819.90  10,120.46 
 จากการขายหน่วยลงทนุ   6,066.60  331,931.18 
รวมสนิทรพัย ์   672,131,106.69  823,196,973.84 

หนี5สนิ      
เจา้หนี5      
 จากการรบัซื5อคนืหน่วยลงทนุ   1,109,698.78  37,160.78 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     777,879.96  919,558.72 
หนี5สนิอื)น   19,198.08  21,584.35 
รวมหนี5สนิ   1,906,776.82  978,303.85 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   670,224,329.87  822,218,669.99 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ      
ทนุที)ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน      
 หน่วยลงทนุที)ออกจาํหน่าย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท      
 ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 จาํนวน 62,199,528.1552 หน่วย   621,995,281.55  688,951,390.43 
 ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 จาํนวน 68,895,139.0429 หน่วย      
กาํไรสะสม      
 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   (195,023,943.35)  (119,456,036.55) 
 บญัชปีรบัสมดลุ    243,252,991.67  252,723,316.11 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   670,224,329.87  822,218,669.99 
      
จาํนวนที)หน่วยลงทนุที)จาํหน่ายแลว้ทั 5งหมด   62,199,528.1552  68,895,139.0429 
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย    2.5   10.7753   11.9343 

8



 

หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2558  2557 
รายไดจ้ากการลงทนุ 2.2    
 รายไดด้อกเบี5ย  38,793.21  57,661.40 
  รวมรายได ้  38,793.21  57,661.40 
คา่ใชจ้่าย 2.2    
 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  7 7,532,250.06  8,297,289.27 
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  7 585,841.67  645,344.57 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 7 1,255,375.01  1,382,881.68 
 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี  65,000.00  65,000.00 
 คา่ใชจ้่ายอื)น  39,197.84  69,752.32 
  รวมคา่ใชจ้า่ย  9,477,664.58  10,460,267.84 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ   (9,438,871.37)  (10,402,606.44) 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื)น     
 รายไดอ้ื)น 8 698,896.16  917,757.73 
 กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี)ยน 2.4 3,801,446.56  104,797,435.32 
  รวมรายได ้(คา่ใชจ้่าย) อื)น  4,500,342.72  105,715,193.05 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ     
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)เกดิขึ5นจากเงนิลงทนุ 2.2 (44,016,350.91)  (34,694,218.01) 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทนุ 2.2 (26,613,027.24)  (193,005,672.80) 
  รวมกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุที)เกดิขึ5นและ 
   ยงัไมเ่กดิขึ5น 

  
(70,629,378.15) 

 
(227,699,890.81) 

การเพิ)มขึ5น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน  (75,567,906.80)  (132,387,304.20) 
     
กาํไรสะสมตน้ปี  (119,456,036.55)  12,931,267.65 
บวก การเพิ)มขึ5น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน  (75,567,906.80)  (132,387,304.20) 
กาํไรสะสมปลายปี  (195,023,943.35)  (119,456,036.55) 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

  บาท 
 หมายเหตุ 2558  2557 
การเพิ)มขึ5นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งปี     
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ  (9,438,871.37)  (10,402,606.44) 
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื)น  4,500,342.72  105,715,193.05 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธเิกดิขึ5นจากเงนิลงทนุ  (44,016,350.91)  (34,694,218.01) 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทนุ  (26,613,027.24)  (193,005,672.80) 
การเพิ)มขึ5น (ลดลง) สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธทิี)เกดิจากการดาํเนินงาน  (75,567,906.80)  (132,387,304.20) 
     
การเพิ)มขึ5น (ลดลง) ของทนุที)ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ      
 (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)     
 หน่วยลงทนุที)ขายในระหวา่งงวด  172,177,968.76  188,830,591.25 
 (1 เม.ย. 57 - 31 ม.ีค. 58 จาํนวน 17,217,796.8761 หน่วย)     
 (1 เม.ย. 56 - 31 ม.ีค. 57 จาํนวน 18,883,059.1249 หน่วย)     
 หกั หน่วยลงทนุที)รบัซื5อคนืในระหว่างงวด  (239,134,077.64)  (320,932,657.79) 
 (1 เม.ย. 57 - 31 ม.ีค. 58 จาํนวน 23,913,407.7638 หน่วย)     
 (1 เม.ย. 56 - 31 ม.ีค. 57 จาํนวน 32,093,265.7791 หน่วย)     
 บวก การเปลี)ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุลในระหว่างปี  (9,470,324.44)  (27,988,248.66) 
การเพิ)มขึ5นสทุธขิองทนุที)ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  (76,426,433.32)  (160,090,315.20) 
     
การเพิ)มขึ5นของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งปี  (151,994,340.12)  (292,477,619.40) 
สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี  822,218,669.99  1,114,696,289.39 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี  670,224,329.87  822,218,669.99 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558 
 
  บาท 
  2558  2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
 การเพิ)มขึ5น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน   (75,567,906.80)  (132,387,304.20) 
 บวก รายการปรบักระทบการเพิ)มขึ5นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน     
   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิี)ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน      
 ซื5อเงนิลงทนุ  (537,399,055.83)  (699,216,856.16) 
 ขายเงนิลงทนุ  619,588,388.94  871,499,286.52 
 ลกูหนี5จากดอกเบี5ยคา้งรบั (เพิ)มขึ5น) ลดลง  300.56  20,681.45 
 ลกูหนี5จากการขายหน่วยลงทนุ (เพิ)มขึ5น) ลดลง  325,864.58  1,299,449.10 
 เจา้หนี5จากการรบัซื5อคนืหน่วยลงทนุเพิ)มขึ5น (ลดลง)  1,072,538.00  (5,376,818.41) 
 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ)มขึ5น  (ลดลง)  (141,678.76)  (291,532.83) 
 หนี5สนิอื)น  (2,386.27)  (8,002.35) 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี)เกดิขึ5นจากเงนิลงทนุ  44,016,350.91  34,694,218.01 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทนุ  26,613,027.24  193,005,672.80 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี)ยน  (3,801,446.56)  (104,797,435.32) 
  เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน  74,703,996.01  158,441,358.61 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
    ขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี  194,701,304.39  225,919,681.21 
    รบัซื5อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี  (271,127,737.71)  (386,009,996.41) 
  เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  (76,426,433.32)  (160,090,315.20) 
เงนิสดเพิ)มขึ5นสทุธ ิ  (1,722,437.31)  (1,648,956.59) 
เงนิสด ณ วนัตน้ปี  9,592,633.49  11,241,590.08 
เงนิสด ณ วนัปลายปี  7,870,196.18  9,592,633.49 
     
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเพิ)มเตมิ   
 เงนิสด ณ วนัปลายงวด ประกอบดว้ย     
 เงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัย ์   
  - เงนิบาท  7,870,196.18  9,592,633.49 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

 การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

ประเภทเงนิลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/  หมายเลข  อตัราดอกเบี5ย  วนัครบอายุ  เงนิตน้ (บาท)/  มลูค่ายุตธิรรม  รอ้ยละของ 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์  ตราสาร  (%)    จาํนวนหน่วย  (บาท)  มลูค่าเงนิลงทุน 

เงนิฝากออมทรพัย์                                                
 บมจ.ธ.ยโูอบ ี    1.25  เมื)อทวงถาม  11,365.81  11,365.81  0.00 
รวมเงนิฝากออมทรพัย์          11,365.81  0.00 
หน่วยลงทุน             
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ             
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ             
   SPDR Gold Trust  US78463V1070    ไม่มกีาํหนดอายุ  180,270  664,233,658.20  100.00 

 
(ราคาทุน 26,590,458.50 ดอลลารส์หรฐั มลูค่าหน่วยละ  
147.503514 เหรยีญดอลลารส์หรฐั 865,519,424.17 บาท )           

รวมหน่วยลงทุน          664,233,658.20  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 865,530,789.98 บาท)        664,245,024.01  100.00 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 
 

 การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

ประเภทเงนิลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/  หมายเลข  อตัราดอกเบี5ย  วนัครบอายุ  เงนิตน้ (บาท)/  มลูค่ายุตธิรรม  รอ้ยละของ 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์  ตราสาร  (%)    จาํนวนหน่วย  (บาท)  มลูค่าเงนิลงทุน 

เงนิฝากออมทรพัย์                                                
 บมจ.ธ.ยโูอบ ี    1.90  เมื)อทวงถาม  11,165.48  11,165.48  0.00 
รวมเงนิฝากออมทรพัย์          11,165.48  0.00 
หน่วยลงทุน             
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ             
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ             
   SPDR Gold Trust  US78463V1070    ไม่มกีาํหนดอายุ  201,230  813,251,123.23  100.00 

 
(ราคาทุน 30,458,574.44 ดอลลารส์หรฐั มลูค่าหน่วยละ  
151.361995 เหรยีญดอลลารส์หรฐั 987,923,861.96 บาท )           

รวมหน่วยลงทุน          813,251,123.23  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 987,935,027.44 บาท)        813,262,288.71  100.00 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ)งของงบการเงนินี5 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2558, 2557, 2556, 2555, 2554 และสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 
ตั �งแต่วนัที� 17 มีนาคม 2552 (วนัจดัตั �งกองทุน) ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2553 

 
 
 บาท 

 สาํหรบัปีสิ5นสุดวนัที) 31 มนีาคม  สาํหรบัรอบระยะเวลา 

 2558  2557  2556  2555  2554  บญัชตีั 5งแต่วนัที)  

17 มนีาคม 2552 

 (วนัจดทะเบยีน 

จดัตั 5งกองทุน) ถงึวนัที) 

31 มนีาคม 2553 

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)            

มลูค่าต่อหน่วยเริ)มแรก 11.9343  13.5764  15.0319  12.8603  10.8156  10.0000 

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน            

 รายได ้(ค่าใชจ้่าย) สุทธจิากกจิกรรมลงทุน (0.1410)  (0.1240)  (0.1584)  (0.1620)  (0.1488) (0.0598) 

 รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื)น 0.0673  1.2605  (0.6154)  0.2045  (0.6364) (0.2700) 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี)เกดิขึ5นจากเงนิลงทนุ (0.6578)  (0.4137)  0.2146  0.9656  1.3191  0.2853 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทุน (0.3977)  (2.3013)  (0.7295)  1.0403  1.5201  0.2002 

การเพิ)มขึ5นในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน (1.1292)  (1.5785)  (1.2887)  2.0484  2.0540  0.1557 

บวก ส่วนเปลี)ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุล (0.0298)  (0.0636)  (0.1668)  0.1232  (0.0093)  0.6599 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด 10.7753  11.9343  13.5764  15.0319  12.8603  10.8156 

            

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นในสินทรพัยส์ทุธิ            

 จากการดาํเนินงานต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (%) (9.67)  (15.37)  (9.79)  8.57  17.63  3.75 

            

อตัราส่วนการเงินที�สาํคญัและข้อมลูประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั            

อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี)ยระหวา่งงวด (%) 1.21  1.21  1.21  1.22  1.28  1.45 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี)ยระหวา่งงวด (%) 0.00  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01 

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ5าหนกัของการซื5อขายเงนิลงทุนระหวา่งงวด            

 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี)ยระหวา่งงวด * (%)  82.34  110.42  96.24  184.31  233.33  538.34 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี)ยระหวา่งงวด (บาท) 781,161,482.81  861,235,369.11  1,108,571,882.51  639,223,090.76  351,464,548.84  126,611,246.44 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (บาท) 670,224,329.87  822,218,669.99  1,114,696,289.39  1,035,898,274.61  378,675,419.29  330,023,998.23 

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืปลายงวด (หน่วย) 62,199,528.1552  68,895,139.0429  82,105,345.6971  68,913,078.5033  29,445,215.4490  30,513,601.3162 

 
ขอ้มลูเพิ)มเตมิ :-   
 * มลูค่าการซื5อขายเงนิลงทุนระหว่างงวด ไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั _วสญัญาใชเ้งนิ และ
การซื5อขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนืหรอืซื5อคนื และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลี)ยถ่วงนํ5าหนักตามระยะเวลาที)มี
อยู่ในระหว่างงวด 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดกรงุศรโีกลด ์ 
  กองทนุเปิดกรงุศรโีกลด ์(Krungsri Gold Fund : KF - GOLD) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 

ที)เน้นลงทุนในทองคาํ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที)ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ)งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพยีง
กองทนุเดยีว (feeder fund) โดยมลีกัษณะของกองทนุดงันี5 

   วนัที)จดทะเบยีนจดัตั 5งกองทนุ : วนัที) 17 มนีาคม 2552 
   ทนุจดทะเบยีนของโครงการ : จาํนวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทนุ  
      หน่วยลงทนุละ 10 บาท 
   อายขุองโครงการ : ไมก่าํหนดอายโุครงการ 
   นโยบายจ่ายเงนิปนัผล : กองทนุไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผล 

กองทนุมนีโยบายที)จะนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอตัราส่วนโดยเฉลี)ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ)งกองทุนดงักล่าวจดัตั 5งและจดัการโดย World 
Gold Trust Services,LLC ที)ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ)งเป็นองคก์รที)ไม่แสวงหากาํไรที)จดัตั 5ง
ขึ5นตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ นอกจากนี5 กองทุนดงักล่าวได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
นิวยอรก์ ญี)ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโ์ปร ์

กองทนุอาจมกีารลงทนุในประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื)อการสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอ
จงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสําหรบัการอื)นใดอนัมีลกัษณะทํานอง
เดยีวกนันี5 โดยจะลงทนุในหลกัทรพัยท์ี)เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงนิฝาก ตราสารทางการเงนิ และลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื)นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื)นที)ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั 5งนี5 กองทุนไม่ได้ทํา
สญัญาซื5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื)อป้องกนัความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราต่างประเทศ และ 
กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที)มลีกัษณะของสญัญาซื5อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจํากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

ของกองทนุ 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลด ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

2. สรปุนโยบายการบญัชทีี)สาํคญั 
 2.1 เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิ 
   งบการเงนิของกองทุนไดจ้ดัทาํขึ5นและนําเสนอตามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที) 106 เรื)อง การ

บญัชสีาํหรบักจิการที)ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และมาตรฐานการบญัชอีื)นที)เกี)ยวขอ้ง ซึ)งเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที)ถอืปฏบิตัใินประเทศไทย 

 
 2.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
  2.2.1  รายไดจ้ากเงนิลงทนุรบัรูต้ามเกณฑส์ทิธ ิดงันี5 
    ดอกเบี5ยรบับนัทกึเป็นรายไดต้ามระยะเวลาที)พงึไดร้บั 
    ดอกเบี5ยรบัจากการตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดของตราสารหนี5ตามระยะเวลาที)เหลอื

ของตราสารหนี5 ใชว้ธิอีตัราดอกเบี5ยที)แทจ้รงิ   
    กาํไรหรอืขาดทุนที)เกดิขึ5นจรงิจากการจําหน่ายเงนิลงทุนบนัทกึเป็นรายได้หรอืค่าใชจ้่าย 

ณ วนัที)จาํหน่ายเงนิลงทนุ โดยตน้ทนุของเงนิลงทนุที)จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี)ยถ่วงนํ5าหนกั 
    กําไรหรอืขาดทุนที)ยงัไม่เกดิขึ5นจรงิจากการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน 

บนัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ 
  2.2.2 คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
 2.3 การวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 
   เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัที)กองทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

ตน้ทนุของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซื5อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั 5งสิ5นที)กองทุนจ่ายเพื)อให้
ไดม้าซึ)งเงนิลงทนุนั 5น 

   เงนิลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คํานวณโดยใช้ราคาจากบรษิัท   
ผูเ้สนอซื5อเสนอขายตราสารหรอืราคาปิดที)ประกาศจาก Bloomberg 

   เงนิลงทุนในหลักทรพัย์อื)นๆ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยผู้จ ัดการกองทุนจะประมาณมูลค่า
ยตุธิรรม โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเพื)อใชใ้นการคาํนวณ
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุรวมซึ)งประกาศโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ  
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 2.4 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 
   รายการที)เป็นเงนิตราต่างประเทศไดบ้นัทกึไว้เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกดิ

รายการ การแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี5สนิที)เป็นเงนิตราต่างประเทศใช้อตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราสกุล
ต่างประเทศโดยใชร้าคาปิดที)ประกาศจาก Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ กําไรหรอืขาดทุนที)
เกดิขึ5นจรงิและที)ยงัไมเ่กดิขึ5นจรงิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงวดปจัจุบนั 

   สญัญาซื5อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าบนัทกึบญัชทีนัทเีมื)อเกดิรายการตามอตัราแลกเปลี)ยน
  ตามสญัญา และจะบนัทกึผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนตามสญัญากบัอตัราแลกเปลี)ยนล่วงหน้าของ
  ระยะเวลาที)เหลอือยูข่องสญัญา เป็นกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจรงิในงวดปจัจุบนั 

 
 2.5 สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ 
   กองทนุคาํนวณสนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ โดยการหารมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธดิว้ยจํานวนหน่วย

ลงทนุที)จาํหน่ายแลว้ทั 5งหมดที)คงเหลอื ณ วนัที)คาํนวณ 
   

 2.6 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
   ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้าร

ประมาณและตั 5งขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ)งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที)เกี)ยวกบัสนิทรพัย ์หนี5สนิ 
รายได้ ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี)ยวกบัสนิทรพัยแ์ละหนี5สนิที)อาจเกดิขึ5น ซึ)งผลที)เกดิขึ5นจรงิ
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที)ประมาณไว ้

 
 2.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั 

 บุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที)ลงทุนในส่วนไดเ้สยีของ
กองทุน ตั 5งแต่รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทั 5งหมดที)มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอื
ฝา่ยบรหิาร ซึ)งประกอบดว้ยบุคคลที)รบัผดิชอบในการจดัการกองทุนหรอืมหีน้าที)กาํหนดนโยบายหรอื
ตดัสนิใจเพื)อใหก้องทนุบรรลุวตัถุประสงคท์ี)วางไว ้ทั 5งนี5รวมถงึคูส่มรสหรอืบุตรที)ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของ
ฝา่ยบรหิาร 
 นอกจากนี5 บุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บุคคลหรอืกจิการที)มอีาํนาจควบคุม
กองทนุ หรอือยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุน หรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัของกองทุน หรอื
อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทนุ 
 

 2.8 บญัชปีรบัสมดุล 
   ส่วนหนึ)งของราคาขายหรอืราคารบัซื5อคนืของหน่วยลงทุนซึ)งเท่ากบัจํานวนของกาํไรสะสมที)ยงั

ไมไ่ดแ้บ่งสรร ณ วนัที)เกดิรายการของจํานวนหน่วยลงทุนที)ขายหรอืรบัซื5อคนืจะถูกบนัทกึในบญัชปีรบั
สมดุล 
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    2.9    มาตรฐานการบญัชใีหม ่มาตรฐานการบญัชทีี)มกีารปรบัปรงุและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม ่
   ผูบ้รหิารของกองทุนได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการบญัชทีี)มกีาร

ปรบัปรุงและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม่ ที)มผีลบงัคบัใชว้นัที) 1 มกราคม 2556 และวนัที) 1 
มกราคม 2557 ไมม่ผีลกระทบที)เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิที)นําเสนอ 

 
3. เงนิลงทนุ 
  เงนิลงทนุ ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2558  2557 

 ราคาทนุ  มลูคา่ยุตธิรรม  ราคาทนุ  มลูคา่ยุตธิรรม 

เงนิลงทนุในต่างประเทศ        
 หน่วยลงทนุในกองทนุต่างประเทศ 865,519,424.17  664,233,658.20  987,923,861.96  813,251,123.23 
เงนิลงทนุในประเทศ        
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 11,365.81  11,365.81  11,165.48  11,165.48 

รวมเงนิลงทนุ 865,530,789.98  664,245,024.01  987,935,027.44  813,262,288.71 

 
4. ขอ้มลูของกองทนุ SPDR Gold Trust 
  ชื)อกองทนุ  :  SPDR Gold Trust 
  ประเภท    :  กองทุนอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
     นิวยอรก์ ญี)ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร ์โดยบรษิทัจดัการจะลงทนุในตลาด 
     หลกัทรพัยท์ี)ประเทศสงิคโปร ์ 
  สกลุเงนิ  :  ดอลลารส์หรฐั 
  นโยบายการลงทนุ : มนีโยบายการลงทนุที)มุง่ลงทนุในทองคาํแท่งเพื)อสรา้งผลตอบแทนของกองทุน
     ใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน
     การจดัการทั 5งหมดของกองทนุ 
  ผูด้แูลผลประโยชน์ : The Bank of New York 
  ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ  :  HSBC Bank USA, N.A. 
  ตวัแทนจาํหน่าย   : State Street Global Markets LLC 
  บรษิทัจดัการ : World Gold Trust Services, LLC ที)ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) 

 ซึ)งเป็นองค์กรที)ไม่ได้แสวงหากําไรที)จ ัดตั 5งขึ5นตามกฎหมายของประเทศ
 สวสิเซอรแ์ลนด ์
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  ขอ้มลูเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที)ถอืโดยกองทุน ณ วนัที) 31 มนีาคม 
2558 และ 2557 มดีงันี5 

    2558  2557 
จาํนวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลกั : หน่วย  180,270.0000  201,230.0000 
มลูคา่เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน) : ดอลลารส์หรฐัฯ  26,590,458.50  30,458,574.44 
มลูคา่เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูคา่ยตุธิรรม) : ดอลลารส์หรฐัฯ  20,406,564.00  25,073,258.00 
อตัราสว่นของมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนต่อ       
  มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนคดิเป็น : รอ้ยละ  99.11  98.91 
มลูคา่ยตุธิรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน : ดอลลารส์หรฐัฯ  113.20  124.60 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วยของหน่วยลงทุน : ดอลลารส์หรฐัฯ  113.91  124.46 

 
5. ขอ้มลูเกี)ยวกบัการซื5อขายเงนิลงทนุ 
  สาํหรบัปีสิ5นสุดวนัที) 31 มนีาคม 2558 และ 2557 กองทุนไดซ้ื5อขายเงนิลงทุนโดยไม่รวมเงนิฝากธนาคาร

และตั _วสญัญาใชเ้งนิเป็นจํานวน 643.19 ล้านบาท และ 950.95 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
82.34 และรอ้ยละ 110.42 ตามลาํดบั ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี)ยระหว่างงวด 
 

6. เงนิฝากธนาคาร 
  กองทนุมเีงนิฝากธนาคาร ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 และ 2557 ดงันี5 

 2558  2557 
 อตัราดอกเบี5ย  จาํนวนเงนิ  อตัราดอกเบี5ย  จาํนวนเงนิ 
 %  บาท  %  บาท 
ประเภทออมทรพัย ์- เงนิบาท        
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  0.375  7,870,196.18  0.375  9,592,633.49 
  รวม   7,870,196.18    9,592,633.49 

 
7. คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคดิในอตัรารอ้ยละ 0.90 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คดิในอตัรารอ้ยละ 0.07 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุคดิในอตัรารอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้จะคาํนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐาน

ในการคาํนวณ 
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8. รายไดอ้ื)น 

 รายไดอ้ื)น คอื คา่ใชจ้่ายในการซื5อขายหลกัทรพัยท์ี)เรยีกเกบ็จากผูท้าํรายการเมื)อผูถ้อืหน่วยมกีารสั )งซื5อ
ขายคนืหรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน โดยจะคํานวณรวมเขา้ไปในราคาขายหรอืรบัซื5อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา 
รอ้ยละ 0.15 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 
9. กาํไร (ขาดทนุ) สะสมตน้ปี 
  กาํไรสะสมตน้ปี สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที) 31 มนีาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 
  2558  2557 
 รายไดส้ทุธจิากการลงทนุสะสม (37,782,498.66)  (27,379,892.22) 
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื)น 35,302,088.62  (70,413,104.43) 
 กาํไรสทุธทิี)เกดิขึ5นจากเงนิลงทนุสะสม 57,697,112.22  92,391,330.23 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทนุสะสม (174,672,738.73)  18,332,934.07 
กาํไรสะสมตน้ปีทั 5งสิ5น (119,456,036.55)  12,931,267.65 

 
10. การเปิดเผยขอ้มลูเกี)ยวกบัเครื)องมอืทางการเงนิ 

 10.1 นโยบายการบญัชสีาํหรบัเครื)องมอืทางการเงนิ 
   นโยบายการบญัชทีี)สําคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ี การจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี5สนิ

ทางการเงนิ การวดัมลูค่า การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเครื)องมอืทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2 

 10.2 ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี5ย  
   กองทุนมคีวามเสี)ยงจากอตัราดอกเบี5ยที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็าม

เนื)องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจดัอยู่ในประเภทระยะสั 5น และมอีตัราดอกเบี5ยปรบัขึ5นลงตาม
อตัราตลาด ความเสี)ยงจากอตัราดอกเบี5ยของกองทนุจงึอยูใ่นระดบัตํ)า 

   ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 กองทุนมสีนิทรพัยท์างการเงนิที)สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบี5ยไดด้งันี5 
 บาท 
 อตัราดอกเบี5ยปรบั

ขึ5นลงตามราคาตลาด 
 อตัราดอกเบี5ย

คงที) 
 ไมม่ดีอกเบี5ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        
เงนิลงทุน -  -  664,245,024.01  664,245,024.01 
เงนิฝากธนาคาร 7,870,196.18  -  -  7,870,196.18 
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วนัที� 31 มีนาคม 2558 
 

   ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 กองทุนมสีนิทรพัยท์างการเงนิที)สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบี5ยไดด้งันี5 
 บาท 

 อตัราดอกเบี5ยปรบั

ขึ5นลงตามราคาตลาด 

 อตัราดอกเบี5ย

คงที) 

 ไมม่ดีอกเบี5ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        

เงนิลงทุน -  -  813,262,288.71  813,262,288.71 

เงนิฝากธนาคาร 9,592,633.49  -  -  9,592,633.49 

 

 10.3 ความเสี)ยงดา้นการใหส้นิเชื)อ 
   กองทุนมคีวามเสี)ยงที)อาจเกดิจากการที)คู่สญัญาไม่สามารถปฎบิตัติามภาระผกูพนัที)ระบุไว้ใน

เครื)องมอืทางการเงนิเนื)องจากกองทุนลูกหนี5  อย่างไรก็ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบ
กาํหนดในระยะเวลาอนัสั 5น กองทนุจงึไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี5 

 

 10.4 ความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนและจากการลงทนุในสญัญาซื5อขายล่วงหน้า 
   กองทนุรวมมเีงนิลงทนุสว่นใหญ่เป็นหน่วยลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust เพยีงแห่งเดยีว ซึ)ง

เป็นกองทนุจดทะเบยีนในต่างประเทศและซื5อขายในตลาดต่างประเทศเป็นเงนิตราสกลุดอลลารส์หรฐัฯ ณ 
วนัที) 31 มนีาคม 2558 และ 2557 หน่วยลงทนุในกองทนุดงักล่าวมจีาํนวน 180,270.0000 หน่วย และ 
201,230.0000 หน่วย ตามลาํดบั คดิเป็นมลูคา่ยตุธิรรม 20,406,564.00 และ 25,073,258.00 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ตามลาํดบั 

   กองทุนมีความเสี)ยงจากอตัราแลกเปลี)ยนที)สําคญัอนัเกี)ยวเนื)องกบัเงนิลงทุนในตราสารทาง
การเงนิในต่างประเทศ ซึ)งการเปลี)ยนแปลงของอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราต่างประเทศส่งผลใหเ้กดิการ
เปลี)ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัย์และหนี5สนิ
ทางการเงนิ 

   กองทุนไม่ได้ทําธุรกรรมการซื5อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื)อเป็นการป้องกนัความเสี)ยง
จากอตัราแลกเปลี)ยนเงนิตราต่างประเทศ  
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 10.5 ความเสี)ยงเกี)ยวเนื)องดา้นตลาดจากกองทนุหลกั 
   กองทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน SPDR 

Gold Trust โดยมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ)มขึ5นหรอืลดลงในช่วงเวลา
ต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื)นที)กองทุนลงทุนซึ)งอาจไดร้บัผลกระทบทั 5งทาง
ดว้นบวกหรอืลบจากปจัจยัความเสี)ยงต่างๆ อาท ิ

 
   - ความเสี)ยงจากการเปลี)ยนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) เป็นความเสี)ยงที)เกดิจากการ

  เปลี)ยนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกที)อาจจะเพิ)มสงูขึ5นหรอืลดตํ)าลงซึ)งจะสง่ผลกระทบต่อ
  กองทนุ เนื)องจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนมกีารเปลี)ยนแปลงตามราคาทองคาํในตลาดโลก 
  ดงันั 5น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงหรอืปรบัตวัสงูขึ5นจะสง่ผลทาํใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
  กองทนุลดลงหรอืเพิ)มขึ5นไดเ้ชน่กนั 

   - ความเสี)ยงที)ราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ที)กองทุนหลกัจดทะเบยีนอาจมากกว่าหรอื
น้อยกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (NAV) เนื)องจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอหน่วยของ
กองทุนหลกัเปลี)ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําที)กองทุนหลกัถือครองอยู่ในขณะที)
ราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลกัทรพัย◌์เปลี)ยนไปตามอุปสงคแ์ละหรอือุปทานของตลาดใน
ขณะนั 5น ดงันั 5น กองทนุจงึมโีอกาสที)จะซื5อหรอืขายหลกัทรพัยก์องทนุหลกัในราคาที)สงูกว่าหรอื
ตํ)ากว่ามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยของกองทนุหลกัได ้

 
 10.6 ความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง  
   ความเสี)ยงด้านสภาพคล่อง คอืความเสี)ยงที)กองทุนอาจไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเนื)องมาจาก

การที)กองทุนไม่สามารถเปลี)ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดและ/หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตาม
ความตอ้งการและทนัต่อเวลาที)กองทนุตอ้งการใชเ้งนิสดไปชาํระภาระผกูพนัเมื)อครบกาํหนด 

   กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟ ซึ)งเป็นหลกัทรพัย์ที)จดทะเบยีนซื5อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์จงึซื5อขายไดง้า่ย และมสีภาพคล่องสงูกองทนุจงึมคีวามเสี)ยงดา้นนี5อยูใ่นเกณฑต์ํ)า 

   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื)องมอืทางการเงนินับจากวนัที)ในงบดุล ณ วนัที) 31 มนีาคม 2558 
มดีงันี5 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีาํหนด 

ระยะเวลา 
 เมื)อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี   รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทนุ 664.25  -  -  -  -  664.25 
เงนิฝากธนาคาร -  7.87  -  -  -  7.87 
ลูกหนี5จากการขายหน่วยลงทนุ -  -  0.02  -  -  0.02 
หนี5สนิทางการเงนิ            
เจา้หนี5จากการรบัซื5อคนืหน่วยลงทนุ -  -  1.11  -  -  1.11 
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   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื)องมอืทางการเงนินับจากวนัที)ในงบดุล ณ วนัที) 31 มนีาคม 2557 

มดีงันี5 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีาํหนด 

ระยะเวลา 
 เมื)อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี   รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทนุ 813.26  -  -  -  -  813.26 
เงนิฝากธนาคาร -  9.59  -  -  -  9.59 
ลูกหนี5จากการขายหน่วยลงทนุ -  -  0.33  -  -  0.33 
หนี5สนิทางการเงนิ            
เจา้หนี5จากการรบัซื5อคนืหน่วยลงทนุ -  -  0.04  -  -  0.04 

 
 10.7 การบรหิารความเสี)ยง 
   กองทนุบรหิารความเสี)ยงที)อาจเกดิขึ5นจากการลงทนุโดยกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสี)ยง เช่น 

การกระจายประเภทเงนิลงทุนและการวเิคราะห์ฐานะของกจิการที)จะลงทุนและใชน้โยบายการลงทุนและ
ระบบการจดัการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมมกีารใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื)อป้องกนัความ
เสี)ยงจากอตัราและเปลี)ยน 

 
 10.8 มลูคา่ยตุธิรรม 
   เงนิลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิอื)นและหนี5สิน

ทางการเงนิไมแ่ตกต่างไปจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
 

11. รายการบญัชกีบับุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั 
  ในระหว่างปีกองทุนมรีายการบญัชทีี)สาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว

เป็นไปตามเงื)อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที)ตกลงกนัระหว่างกองทุนรวมและกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั ซึ)ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งันี5 

  บุคคลหรอืกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
ชื)อกจิการที)เกี)ยวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั  เป็นบรษิทัจดัการกองทนุและนายทะเบยีน 
กองทนุเปิดกรงุศรโีกลดเ์พื)อการเลี5ยงชพี  เป็นกองทนุรวมที)บรหิารโดยบรษิทัจดัการ

กองทนุเดยีวกนั 
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  กองทนุมรีายการที)มสีาระสาํคญักบักจิการที)เกี)ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที) 31 มนีาคม ดงันี5 :- 

   บาท 

 นโยบายการ 

กาํหนดราคา 

 2558  2557 

รายการในระหว่างปี      

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจาํกดั      

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี)ระบุใน 

หนงัสอืชี5ชวนอตัรารอ้ยละ 
0.90 ต่อปี ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

 

7,532,250.06 

 

8,297,289.27 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี)ระบุใน 

หนงัสอืชี5ชวนอตัรารอ้ยละ 
0.15 ต่อปี ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

 

1,255,375.01 

 

1,382,881.68 

 
รายการซื5อขายเงนิลงทนุ     

    2558  2557 

ประเภทธรุกรรม  ประเภทตราสาร  ราคาทนุ (USD)  ราคาทนุ (บาท)  ราคาทนุ (USD)  ราคาทนุ (บาท) 

กองทนุเปิดกรงุศรโีกลดเ์พื)อการเลี5ยงชพี  

 ในฐานะบรษิทัคู่คา้หลกัทรพัย ์

          

รายการขาย           

SPDR Gold Trust  หน่วยลงทนุ  -  -  102,059.33  3,037,285.66 

 
 บาท 
 ณ วนัที) 31 

มนีาคม 2558 
 ณ วนัที) 31 

มนีาคม 2557 
ยอดคงเหลอืปลายปี    
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั    
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 572,849.97  686,698.95 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 95,475.00  114,449.89 
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12. รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจากเงนิลงทนุ 
 บาท 

 2558  2557 
โอนกลบัรายการ (กาํไร) ขาดทนุที)ยงัไมเ่กดิขึ5น ณ วนัตน้ปี 174,672,738.73  (18,332,934.07) 
กาํไร (ขาดทนุ) ที)ยงัไมเ่กดิขึ5นของเงนิลงทนุที)คงเหลอื     
 ณ วนัสิ5นปี (201,285,765.97)  (174,672,738.73) 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี)ยงัไมเ่กดิขึ5นจาก    
 เงนิลงทนุ (26,613,027.24)  (193,005,672.80) 

 
  รายการกาํไร (ขาดทุน) ที)ยงัไม่เกดิขึ5น ณ วนัตน้ปีบางส่วนเกี)ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนที)ได้ขายไปแลว้ในปี

ซึ)งผลจากการขายนั 5นไดป้รากฎอยู่ในรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี)เกดิขึ5นจากเงนิลงทุนในงบกาํไรขาดทุนนี5
แลว้ 

 
13. การบรหิารจดัการทนุ 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงนิของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ)งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื)อง และการดํารงไว้ซึ)งโครงสรา้งของทุนที)เหมาะสมเพื)อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุตามเงื)อนไขการจดัตั 5งกองทนุ 

 
14.  การอนุมตังิบการเงนิ 
   งบการเงนินี5ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยบรษิทัจดัการกองทนุรวมเมื)อวนัที) 14 พฤษภาคม 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 7,891,381.89 1.18

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AAA 11,410.85 0.00
             Rate AA 7,879,971.04 1.18
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 664,233,658.20 99.11

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 664,233,658.20 99.11
อื1นๆ (1,900,710.22) (0.29)

     ลูกหนี; 6,066.60 0.00
     เจา้หนี; (1,128,896.86) (0.17)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (777,879.96) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  670,224,329.87 100.00
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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 
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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 

28



����������	
��
�ก�ก����กก��	����

(Fund's Direct Expenses)

���������	
�ก����ก�� (Management Fee) 7,532.25 0.900

���������	
������ !�!"�#$
%�& (Trustee Fee) 585.84 0.070

���������	
���
,#�-	
� (Registrar Fee) 1,255.38 0.150

���,	2"�3ก4�ก��!5,6� (Advisory Fee) - -

���������	
�=>--?%	 (Auditing Fee) 65.00 0.008

���A%����
,	2�ก	2
B��C2>5ก-ก��!5,6�A�D!ก,�E
&F��5"�#�,G  

(Foreign Investment Expense)

39.20 0.005

���A%����
>C2� L (Others) - -

������������	)*�+�,  2/ 9,477.67       1.133

D��
�DF6

1/ P���B�Q�4	��!����ER2� Q�4	�6�กR��SE�# D�C>Q�4	>C2�A� F��,	2�#-6PB�A�$��5ก����ก��ก>5,6��B�

2/ P���B������
D���UCV>W�
D!ก,�E
&  !#���������	
�F��5 L ,	2�กR�W3V���กก��UCV>W�
D!ก,�E
&

(D��B
:E�-�,) ,�E
&=R�* (F�>"Z) 1/

����������	
��
�ก�ก����กก��	���� (Fund's Direct Expenses)

ก�������	
ก������ก�
�

6)*�76��)�	
�  1  ��8���  2557     :;��)�	
�  31  �
����  2558

�[��B��5R� ��>
!#W>5��!���

2/ P���B������
D���UCV>W�
D!ก,�E
&  !#���������	
�F��5 L ,	2�กR�W3V���กก��UCV>W�
D!ก,�E
&

*  ��!���,�E
&=R� A�,	2�	V D��
\35 ��!���,�E
&=R�,V5D�� Dก��B
 ��!���D�	V=R�,V5D�� 

    �B�� F����������	
�ก����ก�� ���������	
������ !�!"�#$
%�&  !#���������	
�

    ��
,#�-	
�D��B
!5,6� ] B�,	2�[��B]

29



ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ / Krungsri Gold Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 เมษายน 2557 31 มีนาคม 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)
( ดอลลาร์สหรัฐ )

2,282.94DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd. 74.83

573.78Morgan Stanley International & Co., PCL./ Morgan Stanley International & Co., PCL. 18.81

193.99UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd 6.36

3,050.71รวม / Total 100.00

30



 

  

 
��ก������	
	��	��ก���	��� 

 

��ก������	
	��	�
�	��� 
� ��	��� 31 ��	��� 2558 

� 	!��� 
3 ��"	 

� 	!��� 
6 ��"	 

� 	!��� 
1 $% 

� 	!��� 
3 $% 

	�&'�ก��	��
��(���ก�� 
(17 ��	��� 2552) 

�������	�
����	 (��) 11.0110 11.1428 11.9343 15.0324 10.0000 

ก���	��� ก!��"!#$ก� % -2.14% -3.30% -9.71% -28.32% +7.75.% 

*+
,#-
+  (Benchmark): 
 +,	#!������8� London PM Fix (��) 

-2.56% -1.89% -7.78% -24.59% +17.18% 

 

��กB�!ก�!
+ C�ก�! 8��	D	��	E��ก���	!
�F�+�	#- G HI+ 8�*����*!J�	ก�!
+ C�ก�! 8��	D	��	 
E��ก���	!
�E��B�����!DK+I+ ก�!���	 
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ข้อมูลอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2557  ถึงวันที ่31 มีนาคม 2558) 

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ ไม่มี 

 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (http://www.krungsriasset.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 

2. นายวิพุธ   เอื้ออานันท ์

3. นายฑลิต   โชคทิพย์พัฒนา 

4. นายสาธิต  บัวชู 

5. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 

6. นายจาตุรันต์ สอนไว 

7. นายศุภจักร  เอิบประสาทสุข 
 

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.69% 
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