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สารบริษัทจัดการ
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากั ด (บริษัทฯ) ขอนาส่งรายงานประจาปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD) ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 670.22 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนเท่ากับ 10.7753 บาท โดยมีผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 9.71 ลดลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วัดผลการดาเนินงาน ทีล่ ดลงร้อยละ 7.78
ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาทองคา 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 สิ้นเดือนมีนาคม 2558 โดยราคา
ทองคาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ช่วงราคา 37,512.41 - 43,149.35 บาทท่ามกลางความคาดหวังของตลาดต่อ
ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเร็วกว่ากาหนด (US monetary policy normalization) และการ
สิ้นสุดลงของมาตรการ QE3 ตลอดจนมาตรการ QE และ QQE ในยุโรปและญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่เริ่มมีความคลี่คลายลงไปบ้างทาให้อุปสงค์ของทองคาและโลหะมีค่าอื่นๆ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ
Safe Haven ก็ได้ลดลงตามไปด้วย ทางด้านกองทุนทองคา SPDR ได้ถือครองทองคาลดลงทั้งสิ้นเป็นปริมาณ 73.74 ตันในช่วงครึ่งปี
ที่ผ่านมา เหลือที่ระดับ 737.93 ตัน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2558
แนวโน้มการลงทุน
ในช่วงเดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา ได้มีผลกระทบของการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นเกินความคาดหมายของตลาด
และต่อบริษัทฯ เองด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดในช่วงนี้ต่อราคาทองคาที่บริษัทฯ ได้ติดตามมาโดยตลอด
ทั้งนี้ในระยะสั้นเรามองว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ราคาทองคาจะยังสามารถปรับตัวลงไปอีก ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็ง
ค่าขึ้นเรื่อยๆ นั้นก็ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดต่อความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเร็ว
กว่ากาหนดได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะสั้น บริษัทฯ แนะนาการหยุดขาดทุน (Stop loss) ให้กับนักลงทุนและนักเก็งกาไรที่เริ่มขาด
ความมั่นใจในระยะยาวต่อราคาทองคา ซึ่งในทางเทคนิคแล้วแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
และที่ระดับ 1,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม เรายังคงแนะนาให้ลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่มีความ
เชื่อมั่นถึงความไปได้และผลกระทบของสภาวะสภาพคล่องทางการเงินของโลกที่จะมีมากขึ้น จากธนาคารกลางต่างๆ ที่สาคัญของ
โลกที่นอกเหนือไปจากธนาคารกลางสหรัฐ ให้มองสภาวะราคาแนวรับดังกล่าวเป็นจุดเข้าถือในระยะยาวเพิ่มเติมที่เหมาะสมต่อไป
บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบดุล
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
บาท
หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
2.3,3
664,245,024.01
(ราคาทุน ณ วันที) 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 865,530,789.98 บาท)
(ราคาทุน ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 เท่ากับ 987,935,027.44 บาท)
เงินฝากธนาคาร
6
7,870,196.18
ลูกหนี5
จากดอกเบีย5
9,819.90
จากการขายหน่วยลงทุน
6,066.60
รวมสินทรัพย์
672,131,106.69
หนี5สนิ
เจ้าหนี5
จากการรับซือ5 คืนหน่วยลงทุน
1,109,698.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
777,879.96
หนี5สนิ อืน)
19,198.08
รวมหนี5สนิ
1,906,776.82
สินทรัพย์สทุ ธิ
670,224,329.87
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ) ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนทีอ) อกจําหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ณ วันที) 31 มีนาคม 2558 จํานวน 62,199,528.1552 หน่วย
621,995,281.55
ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 จํานวน 68,895,139.0429 หน่วย
กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
(195,023,943.35)
บัญชีปรับสมดุล
243,252,991.67
สินทรัพย์สทุ ธิ
670,224,329.87

(119,456,036.55)
252,723,316.11
822,218,669.99

จํานวนทีห) น่วยลงทุนทีจ) าํ หน่ายแล้วทัง5 หมด
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย

68,895,139.0429
11.9343

2.5

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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62,199,528.1552
10.7753

813,262,288.71
9,592,633.49
10,120.46
331,931.18
823,196,973.84
37,160.78
919,558.72
21,584.35
978,303.85
822,218,669.99

688,951,390.43

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย5
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอืน)
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) สุทธิจากการลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน)
รายได้อน)ื
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย) น
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเ)ี กิดขึน5 จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุน
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนทีเ) กิดขึน5 และ
ยังไม่เกิดขึน5
การเพิม) ขึน5 (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมต้นปี
บวก การเพิม) ขึน5 (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
กําไรสะสมปลายปี

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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หมายเหตุ
2.2

2558

2557

38,793.21
38,793.21

57,661.40
57,661.40

7,532,250.06
585,841.67
1,255,375.01
65,000.00
39,197.84
9,477,664.58
(9,438,871.37)

8,297,289.27
645,344.57
1,382,881.68
65,000.00
69,752.32
10,460,267.84
(10,402,606.44)

8
2.4

698,896.16
3,801,446.56
4,500,342.72

917,757.73
104,797,435.32
105,715,193.05

2.2
2.2

(44,016,350.91)
(26,613,027.24)

(34,694,218.01)
(193,005,672.80)

(70,629,378.15)
(75,567,906.80)

(227,699,890.81)
(132,387,304.20)

2.2
7
7
7

(119,456,036.55)
12,931,267.65
(75,567,906.80) (132,387,304.20)
(195,023,943.35) (119,456,036.55)

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบแสดงการเปลียนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558
บาท
หมายเหตุ
การเพิม) ขึน5 ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) สุทธิจากการลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน)
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิเกิดขึน5 จากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุน
การเพิม) ขึน5 (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิทเ)ี กิดจากการดําเนินงาน
การเพิม) ขึน5 (ลดลง) ของทุนทีไ) ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนทีข) ายในระหว่างงวด
(1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58 จํานวน 17,217,796.8761 หน่วย)
(1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57 จํานวน 18,883,059.1249 หน่วย)
หัก หน่วยลงทุนทีร) บั ซือ5 คืนในระหว่างงวด
(1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58 จํานวน 23,913,407.7638 หน่วย)
(1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57 จํานวน 32,093,265.7791 หน่วย)
บวก การเปลีย) นแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี
การเพิม) ขึน5 สุทธิของทุนทีไ) ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การเพิม) ขึน5 ของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สทุ ธิตน้ ปี
สินทรัพย์สทุ ธิปลายปี

2558

2557

(9,438,871.37)
4,500,342.72
(44,016,350.91)
(26,613,027.24)
(75,567,906.80)

(10,402,606.44)
105,715,193.05
(34,694,218.01)
(193,005,672.80)
(132,387,304.20)

172,177,968.76

188,830,591.25

(239,134,077.64)

(320,932,657.79)

(9,470,324.44)
(76,426,433.32)

(27,988,248.66)
(160,090,315.20)

(151,994,340.12) (292,477,619.40)
822,218,669.99 1,114,696,289.39
822,218,669.99
670,224,329.87

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558
บาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิม) ขึน5 (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
(75,567,906.80)
บวก รายการปรับกระทบการเพิม) ขึน5 ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ให้เป็ นเงินสดสุทธิทไ)ี ด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ซือ5 เงินลงทุน
(537,399,055.83)
ขายเงินลงทุน
619,588,388.94
ลูกหนี5จากดอกเบีย5 ค้างรับ (เพิม) ขึน5 ) ลดลง
300.56
ลูกหนี5จากการขายหน่วยลงทุน (เพิม) ขึน5 ) ลดลง
325,864.58
เจ้าหนี5จากการรับซือ5 คืนหน่วยลงทุนเพิม) ขึน5 (ลดลง)
1,072,538.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม) ขึน5 (ลดลง)
(141,678.76)
หนี5สนิ อืน)
(2,386.27)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทเ)ี กิดขึน5 จากเงินลงทุน
44,016,350.91
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุน
26,613,027.24
รายการ (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย) น
(3,801,446.56)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
74,703,996.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
194,701,304.39
รับซือ5 คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
(271,127,737.71)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(76,426,433.32)
เงินสดเพิม) ขึน5 สุทธิ
(1,722,437.31)
เงินสด ณ วันต้นปี
9,592,633.49
เงินสด ณ วันปลายปี
7,870,196.18
ข้อมูลกระแสเงินสดเพิม) เติม
เงินสด ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
- เงินบาท

7,870,196.18

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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2557
(132,387,304.20)

(699,216,856.16)
871,499,286.52
20,681.45
1,299,449.10
(5,376,818.41)
(291,532.83)
(8,002.35)
34,694,218.01
193,005,672.80
(104,797,435.32)
158,441,358.61
225,919,681.21
(386,009,996.41)
(160,090,315.20)
(1,648,956.59)
11,241,590.08
9,592,633.49

9,592,633.49

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/
หมายเลข
ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ตราสาร
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
รวมเงินฝากออมทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีทเี อฟ
SPDR Gold Trust
US78463V1070
(ราคาทุน 26,590,458.50 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหน่วยละ
147.503514 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 865,519,424.17 บาท )
รวมหน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 865,530,789.98 บาท)

อัตราดอกเบี5ย
(%)

วันครบอายุ

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหน่วย

1.25

เมื)อทวงถาม

11,365.81

11,365.81
11,365.81

0.00
0.00

ไม่มกี าํ หนดอายุ

180,270

664,233,658.20

100.00

664,233,658.20
664,245,024.01

100.00
100.00

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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มูลค่ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2557
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/
หมายเลข
ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ตราสาร
เงินฝากออมทรัพย์
บมจ.ธ.ยูโอบี
รวมเงินฝากออมทรัพย์
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีทเี อฟ
SPDR Gold Trust
US78463V1070
(ราคาทุน 30,458,574.44 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าหน่วยละ
151.361995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 987,923,861.96 บาท )
รวมหน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 987,935,027.44 บาท)

อัตราดอกเบี5ย
(%)

วันครบอายุ

เงินต้น (บาท)/
จํานวนหน่วย

1.90

เมื)อทวงถาม

11,165.48

11,165.48
11,165.48

0.00
0.00

ไม่มกี าํ หนดอายุ

201,230

813,251,123.23

100.00

813,251,123.23
813,262,288.71

100.00
100.00

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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มูลค่ายุตธิ รรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
ข้อมูลทางการเงิ นที สําคัญ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2558, 2557, 2556, 2555, 2554 และสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตังแต่วนั ที 17 มีนาคม 2552 (วันจัดตังกองทุน) ถึงวันที 31 มีนาคม 2553
บาท
สําหรับรอบระยะเวลา

สําหรับปีสน5ิ สุดวันที) 31 มีนาคม
2558

2557

2556

2555

2554

บัญชีตงั 5 แต่วนั ที)
17 มีนาคม 2552
(วันจดทะเบียน
จัดตัง5 กองทุน) ถึงวันที)
31 มีนาคม 2553

ข้อมูลผลการดําเนิ นงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าต่อหน่วยเริม) แรก
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมลงทุน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื)น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทเ)ี กิดขึน5 จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุน

11.9343

13.5764

15.0319

12.8603

10.8156

10.0000

(0.1410)
0.0673
(0.6578)
(0.3977)

(0.1240)
1.2605
(0.4137)
(2.3013)

(0.1584)
(0.6154)
0.2146
(0.7295)

(0.1620)
0.2045
0.9656
1.0403

(0.1488)
(0.6364)
1.3191
1.5201

(0.0598)
(0.2700)
0.2853
0.2002

การเพิม) ขึน5 ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
บวก ส่วนเปลีย) นแปลงของบัญชีปรับสมดุล

(1.1292)
(0.0298)

(1.5785)
(0.0636)

(1.2887)
(0.1668)

2.0484
0.1232

2.0540
(0.0093)

0.1557
0.6599

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด

10.7753

11.9343

13.5764

15.0319

12.8603

10.8156

(15.37)

(9.79)

8.57

17.63

3.75

1.21
0.01

1.21
0.01

1.22
0.01

1.28
0.01

1.45
0.01

110.42
861,235,369.11
822,218,669.99
68,895,139.0429

96.24
1,108,571,882.51
1,114,696,289.39
82,105,345.6971

184.31
639,223,090.76
1,035,898,274.61
68,913,078.5033

233.33
351,464,548.84
378,675,419.29
29,445,215.4490

538.34
126,611,246.44
330,023,998.23
30,513,601.3162

อัตราส่วนของการเพิ มขึนในสิ นทรัพย์สทุ ธิ
จากการดําเนิ นงานต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ถวั เฉลียระหว่างงวด (%)

(9.67)

อัตราส่วนการเงิ นทีสําคัญและข้อมูลประกอบเพิ มเติ มทีสําคัญ
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย) ระหว่างงวด (%)
1.21
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย) ระหว่างงวด (%)
0.00
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลีย) ถ่วงนํ5าหนักของการซือ5 ขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย) ระหว่างงวด * (%)
82.34
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย) ระหว่างงวด (บาท)
781,161,482.81
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายงวด (บาท)
670,224,329.87
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายงวด (หน่วย)
62,199,528.1552

ข้อมูลเพิม) เติม :* มูลค่าการซื5อขายเงินลงทุนระหว่างงวด ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั _วสัญญาใช้เงิน และ
การซือ5 ขายเงินลงทุนโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรือซื5อคืน และคํานวณโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย) ถ่วงนํ5าหนักตามระยะเวลาทีม) ี
อยู่ในระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบการเงินเป็ นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี5
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วันที 31 มีนาคม 2558
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์ (Krungsri Gold Fund : KF - GOLD) เป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนต่างประเทศ
ทีเ) น้นลงทุนในทองคํา และเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนทีล) งทุนในหรือมีไว้ซง)ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพียง
กองทุนเดียว (feeder fund) โดยมีลกั ษณะของกองทุนดังนี5
วันทีจ) ดทะเบียนจัดตัง5 กองทุน : วันที) 17 มีนาคม 2552
ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จํานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนละ 10 บาท
อายุของโครงการ
: ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
นโยบายจ่ายเงินปนั ผล
: กองทุนไม่มนี โยบายจ่ายเงินปนั ผล
กองทุนมีนโยบายทีจ) ะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลีย) ในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึ)งกองทุนดังกล่าวจัดตัง5 และจัดการโดย World
Gold Trust Services,LLC ทีถ) อื หุน้ โดย World Gold Council (WGC) ซึง) เป็ นองค์กรทีไ) ม่แสวงหากําไรทีจ) ดั ตัง5
ขึน5 ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี5 กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก ญีป) ุน่ ฮ่องกง และสิงค์โปร์
กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ) การสํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอ
จังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่ องของกองทุน หรือสําหรับ การอื)นใดอันมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกันนี5 โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทเ)ี สนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื)นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี )นื ทีไ) ม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง5 นี5 กองทุนไม่ได้ทํา
สัญญาซื5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื)อป้องกันความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) นเงินตราต่างประเทศ และ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม) ลี กั ษณะของสัญญาซือ5 ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เป็ นบริษทั จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ของกองทุน
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
2. สรุปนโยบายการบัญชีทส)ี าํ คัญ
2.1 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึน5 และนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที) 106 เรื)อง การ
บัญชีสาํ หรับกิจการทีด) ําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอ)นื ทีเ) กีย) วข้อง ซึง) เป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีถ) อื ปฏิบตั ใิ นประเทศไทย
2.2 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
2.2.1 รายได้จากเงินลงทุนรับรูต้ ามเกณฑ์สทิ ธิ ดังนี5
ดอกเบีย5 รับบันทึกเป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพ) งึ ได้รบั
ดอกเบีย5 รับจากการตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี5ตามระยะเวลาทีเ) หลือ
ของตราสารหนี5 ใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย5 ทีแ) ท้จริง
กําไรหรือขาดทุนทีเ) กิดขึน5 จริงจากการจําหน่ ายเงินลงทุนบันทึกเป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ณ วันทีจ) าํ หน่ายเงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนทีจ) าํ หน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย) ถ่วงนํ5าหนัก
กําไรหรือขาดทุนทีย) งั ไม่เกิดขึ5นจริงจากการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
บันทึกเป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
2.2.2 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.3

การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ดว้ ยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก) องทุนมีสทิ ธิในเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ5 เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง5 สิน5 ทีก) องทุนจ่ายเพื)อให้
ได้มาซึง) เงินลงทุนนัน5
เงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คํานวณโดยใช้ราคาจากบริษัท
ผูเ้ สนอซือ5 เสนอขายตราสารหรือราคาปิ ดทีป) ระกาศจาก Bloomberg
เงินลงทุนในหลักทรัพย์อ)ืนๆ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยผู้จ ัดการกองทุนจะประมาณมูลค่ า
ยุตธิ รรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารกําหนดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเพื)อใช้ในการคํานวณ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวมซึง) ประกาศโดยสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ) ป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันทีเ) กิด
รายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี5สนิ ที)เป็ นเงินตราต่างประเทศใช้อตั ราแลกเปลี)ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศโดยใช้ราคาปิ ดทีป) ระกาศจาก Bloomberg เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ กําไรหรือขาดทุนที)
เกิดขึน5 จริงและทีย) งั ไม่เกิดขึน5 จริงจากการแปลงค่าได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปจั จุบนั
สัญญาซือ5 ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทนั ทีเมื)อเกิดรายการตามอัตราแลกเปลีย) น
ตามสัญญา และจะบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี)ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี)ยนล่วงหน้าของ
ระยะเวลาทีเ) หลืออยูข่ องสัญญา เป็ นกําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จริงในงวดปจั จุบนั

2.5 สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน
กองทุนคํานวณสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิดว้ ยจํานวนหน่ วย
ลงทุนทีจ) าํ หน่ายแล้วทัง5 หมดทีค) งเหลือ ณ วันทีค) าํ นวณ
2.6 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝา่ ยบริหารต้องใช้การ
ประมาณและตัง5 ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ)งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเ) กีย) วกับสินทรัพย์ หนี5สนิ
รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย) วกับสินทรัพย์และหนี5สนิ ทีอ) าจเกิดขึน5 ซึ)งผลทีเ) กิดขึน5 จริง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป) ระมาณไว้
2.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีล) งทุนในส่วนได้เสียของ
กองทุน ตัง5 แต่รอ้ ยละ 10 ของส่วนได้เสียทัง5 หมดทีม) สี ทิ ธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ
ฝา่ ยบริหาร ซึง) ประกอบด้วยบุคคลทีร) บั ผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าทีก) าํ หนดนโยบายหรือ
ตัดสินใจเพือ) ให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์ทว)ี างไว้ ทัง5 นี5รวมถึงคูส่ มรสหรือบุตรทีย) งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของ
ฝา่ ยบริหาร
นอกจากนี5 บุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการทีม) อี าํ นาจควบคุม
กองทุน หรืออยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทุน หรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน หรือ
อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญของกองทุน
2.8 บัญชีปรับสมดุล
ส่วนหนึ)งของราคาขายหรือราคารับซื5อคืนของหน่ วยลงทุนซึง) เท่ากับจํานวนของกําไรสะสมทีย) งั
ไม่ได้แบ่งสรร ณ วันทีเ) กิดรายการของจํานวนหน่ วยลงทุนทีข) ายหรือรับซื5อคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับ
สมดุล
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
2.9 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีทม)ี กี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
ผูบ้ ริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีทม)ี กี าร
ปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทีม) ผี ลบังคับใช้วนั ที) 1 มกราคม 2556 และวันที) 1
มกราคม 2557 ไม่มผี ลกระทบทีเ) ป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินทีน) ําเสนอ
3. เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
2558
เงินลงทุนในต่างประเทศ
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
เงินลงทุนในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
รวมเงินลงทุน

2557

ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

ราคาทุน

มูลค่ายุตธิ รรม

865,519,424.17

664,233,658.20

987,923,861.96

813,251,123.23

11,365.81
865,530,789.98

11,365.81
664,245,024.01

11,165.48
987,935,027.44

11,165.48
813,262,288.71

4. ข้อมูลของกองทุน SPDR Gold Trust
ชือ) กองทุน
: SPDR Gold Trust
ประเภท
: กองทุนอีทเี อฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก ญีป) ุน่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยบริษทั จัดการจะลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ทป)ี ระเทศสิงคโปร์
สกุลเงิน
: ดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนทีม) งุ่ ลงทุนในทองคําแท่งเพื)อสร้างผลตอบแทนของกองทุน
ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการทัง5 หมดของกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : The Bank of New York
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ : HSBC Bank USA, N.A.
ตัวแทนจําหน่าย
: State Street Global Markets LLC
บริษทั จัดการ
: World Gold Trust Services, LLC ทีถ) อื หุน้ โดย World Gold Council (WGC)
ซึ)ง เป็ น องค์ก รที)ไ ม่ ไ ด้แ สวงหากํา ไรที)จ ัด ตัง5 ขึ5น ตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
ข้อมูลเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ทีถ) อื โดยกองทุน ณ วันที) 31 มีนาคม
2558 และ 2557 มีดงั นี5
จํานวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน)
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุตธิ รรม)
อัตราส่วนของมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนคิดเป็ น
มูลค่ายุตธิ รรมต่อหน่ วยของหน่วยลงทุน
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วยของหน่วยลงทุน

: หน่วย
: ดอลลาร์สหรัฐฯ
: ดอลลาร์สหรัฐฯ

2558
180,270.0000
26,590,458.50
20,406,564.00

2557
201,230.0000
30,458,574.44
25,073,258.00

: ร้อยละ
: ดอลลาร์สหรัฐฯ
: ดอลลาร์สหรัฐฯ

99.11
113.20
113.91

98.91
124.60
124.46

5. ข้อมูลเกีย) วกับการซือ5 ขายเงินลงทุน
สําหรับปี สน5ิ สุดวันที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนได้ซ5อื ขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร
และตั _วสัญญาใช้เงินเป็ นจํานวน 643.19 ล้านบาท และ 950.95 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
82.34 และร้อยละ 110.42 ตามลําดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย) ระหว่างงวด
6. เงินฝากธนาคาร
กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ดังนี5
2558
อัตราดอกเบีย5
จํานวนเงิน
%
บาท
ประเภทออมทรัพย์ - เงินบาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
รวม

0.375

7,870,196.18
7,870,196.18

2557
อัตราดอกเบีย5
%
0.375

จํานวนเงิน
บาท
9,592,633.49
9,592,633.49

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการคิดในอัตราร้อยละ 0.90 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์คดิ ในอัตราร้อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะคํานวณทุกวันโดยใช้มลู ค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐาน
ในการคํานวณ

19

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
8. รายได้อน)ื
รายได้อน)ื คือ ค่าใช้จ่ายในการซือ5 ขายหลักทรัพย์ทเ)ี รียกเก็บจากผูท้ าํ รายการเมื)อผูถ้ อื หน่ วยมีการสังซื
) 5อ
ขายคืนหรือสับเปลี)ยนหน่ วยลงทุน โดยจะคํานวณรวมเข้าไปในราคาขายหรือรับซื5อคืนหน่ วยลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
9. กําไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี
กําไรสะสมต้นปี สําหรับปี สน5ิ สุดวันที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
บาท
รายได้สทุ ธิจากการลงทุนสะสม
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) อืน)
กําไรสุทธิทเ)ี กิดขึน5 จากเงินลงทุนสะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุนสะสม
กําไรสะสมต้นปี ทงั 5 สิน5

2558
(37,782,498.66)
35,302,088.62
57,697,112.22
(174,672,738.73)
(119,456,036.55)

2557
(27,379,892.22)
(70,413,104.43)
92,391,330.23
18,332,934.07
12,931,267.65

10. การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย) วกับเครือ) งมือทางการเงิน
10.1 นโยบายการบัญชีสาํ หรับเครือ) งมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีทส)ี ําคัญและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี5สนิ
ทางการเงิน การวัดมูลค่า การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายของเครื)องมือทางการเงินได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2
10.2 ความเสีย) งด้านอัตราดอกเบีย5
กองทุนมีความเสีย) งจากอัตราดอกเบี5ยทีส) ําคัญอันเกีย) วเนื)องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม
เนื)องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสัน5 และมีอตั ราดอกเบี5ยปรับขึน5 ลงตาม
อัตราตลาด ความเสีย) งจากอัตราดอกเบีย5 ของกองทุนจึงอยูใ่ นระดับตํ)า
ณ วันที) 31 มีนาคม 2558 กองทุนมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีส) าํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย5 ได้ดงั นี5
บาท
อัตราดอกเบีย5 ปรับ
ขึน5 ลงตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

7,870,196.18
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อัตราดอกเบีย5
คงที)

ไม่มดี อกเบีย5

-

664,245,024.01
-

รวม

664,245,024.01
7,870,196.18

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
ณ วันที) 31 มีนาคม 2557 กองทุนมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีส) าํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบีย5 ได้ดงั นี5
บาท
อัตราดอกเบีย5 ปรับ

อัตราดอกเบีย5

ขึน5 ลงตามราคาตลาด

คงที)

ไม่มดี อกเบีย5

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร

-

-

9,592,633.49

-

813,262,288.71
-

813,262,288.71
9,592,633.49

10.3 ความเสีย) งด้านการให้สนิ เชือ)

กองทุนมีความเสีย) งทีอ) าจเกิดจากการทีค) ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฎิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร) ะบุไว้ใน
เครื)องมือทางการเงินเนื)องจากกองทุน ลูกหนี5 อย่างไรก็ตาม สิน ทรัพย์ทางการเงินดังกล่ าวจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสัน5 กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายจากการเก็บหนี5
10.4 ความเสีย) งจากอัตราแลกเปลีย) นและจากการลงทุนในสัญญาซือ5 ขายล่วงหน้า
กองทุนรวมมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็ นหน่วยลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust เพียงแห่งเดียว ซึง)
เป็ นกองทุนจดทะเบียนในต่างประเทศและซือ5 ขายในตลาดต่างประเทศเป็ นเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ณ
วันที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีจาํ นวน 180,270.0000 หน่วย และ
201,230.0000 หน่วย ตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่ายุตธิ รรม 20,406,564.00 และ 25,073,258.00 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ตามลําดับ
กองทุนมีความเสี)ยงจากอัต ราแลกเปลี)ยนที)สํา คัญอันเกี)ยวเนื) องกับเงินลงทุน ในตราสารทาง
การเงินในต่างประเทศ ซึง) การเปลีย) นแปลงของอัตราแลกเปลีย) นเงินตราต่างประเทศส่งผลให้เกิดการ
เปลี)ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี5สนิ
ทางการเงิน
กองทุนไม่ได้ทําธุรกรรมการซื5อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื)อเป็ นการป้องกันความเสีย) ง
จากอัตราแลกเปลีย) นเงินตราต่างประเทศ
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
10.5 ความเสีย) งเกีย) วเนื)องด้านตลาดจากกองทุนหลัก
กองทุน มีนโยบายเน้ นลงทุนในหน่ ว ยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศของกองทุน SPDR
Gold Trust โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิม) ขึน5 หรือลดลงในช่วงเวลา
ต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ อื)นทีก) องทุนลงทุนซึง) อาจได้รบั ผลกระทบทัง5 ทาง
ด้วนบวกหรือลบจากปจั จัยความเสีย) งต่างๆ อาทิ
- ความเสีย) งจากการเปลีย) นแปลงของราคาทองคํา (Price Risk) เป็ นความเสีย) งทีเ) กิดจากการ
เปลีย) นแปลงของราคาทองคําในตลาดโลกทีอ) าจจะเพิม) สูงขึน5 หรือลดตํ)าลงซึง) จะส่งผลกระทบต่อ
กองทุน เนื)องจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนมีการเปลีย) นแปลงตามราคาทองคําในตลาดโลก
ดังนัน5 หากราคาทองในตลาดโลกลดลงหรือปรับตัวสูงขึน5 จะส่งผลทําให้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนลดลงหรือเพิม) ขึน5 ได้เช่นกัน
- ความเสีย) งทีร) าคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทก)ี องทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) เนื)องจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วยของ
กองทุนหลักเปลี)ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําทีก) องทุนหลักถือครองอยู่ในขณะที)
ราคาของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย◌์เปลีย) นไปตามอุปสงค์และหรืออุปทานของตลาดใน
ขณะนัน5 ดังนัน5 กองทุนจึงมีโอกาสทีจ) ะซือ5 หรือขายหลักทรัพย์กองทุนหลักในราคาทีส) งู กว่าหรือ
ตํ)ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักได้
10.6 ความเสีย) งด้านสภาพคล่อง
ความเสีย) งด้านสภาพคล่อง คือความเสีย) งทีก) องทุนอาจได้รบั ความเสียหายอันสืบเนื)องมาจาก
การทีก) องทุนไม่สามารถเปลี)ยนสินทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตาม
ความต้องการและทันต่อเวลาทีก) องทุนต้องการใช้เงินสดไปชําระภาระผูกพันเมือ) ครบกําหนด
กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอีทเี อฟ ซึ)งเป็ นหลักทรัพย์ทจ)ี ดทะเบียนซื5อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงซือ5 ขายได้งา่ ย และมีสภาพคล่องสูงกองทุนจึงมีความเสีย) งด้านนี5อยูใ่ นเกณฑ์ต)าํ
ระยะเวลาครบกําหนดของเครื)องมือทางการเงินนับจากวันทีใ) นงบดุล ณ วันที) 31 มีนาคม 2558
มีดงั นี5
ไม่มกี าํ หนด
ระยะเวลา
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี5จากการขายหน่วยลงทุน
หนี5สนิ ทางการเงิน
เจ้าหนี5จากการรับซือ5 คืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ล้านบาท)
เมื)อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

664.25
-

-

-

-

7.87
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-

รวม

0.02

-

-

664.25
7.87
0.02

1.11

-

-

1.11

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558

มีดงั นี5

ระยะเวลาครบกําหนดของเครื)องมือทางการเงินนับจากวันทีใ) นงบดุล ณ วันที) 31 มีนาคม 2557
ไม่มกี าํ หนด
ระยะเวลา

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี5จากการขายหน่วยลงทุน
หนี5สนิ ทางการเงิน
เจ้าหนี5จากการรับซือ5 คืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ล้านบาท)
เมื)อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

813.26
-

-

-

-

9.59

-

รวม

0.33

-

-

813.26
9.59
0.33

0.04

-

-

0.04

10.7 การบริหารความเสีย) ง
กองทุนบริหารความเสีย) งทีอ) าจเกิดขึน5 จากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย) ง เช่น
การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ) ะลงทุนและใช้นโยบายการลงทุนและ
ระบบการจัดการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมมีการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื)อป้องกันความ
เสีย) งจากอัตราและเปลีย) น
10.8 มูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื)นและหนี5ส ิน
ทางการเงินไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสําคัญ
11. รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการบัญชีทส)ี าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื)อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที)ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ซึ)ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี5
บุคคลหรือกิจการทีเ) กีย) วข้องกัน ประกอบด้วย
ชือ) กิจการทีเ) กีย) วข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
เป็ นบริษทั จัดการกองทุนและนายทะเบียน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์เพือ) การเลีย5 งชีพ
เป็ นกองทุนรวมทีบ) ริหารโดยบริษทั จัดการ
กองทุนเดียวกัน
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
กองทุนมีรายการทีม) สี าระสําคัญกับกิจการทีเ) กีย) วข้องกันสําหรับปี สน5ิ สุดวันที) 31 มีนาคม ดังนี5 :บาท
นโยบายการ
กําหนดราคา
รายการในระหว่างปี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์ทร)ี ะบุใน
หนังสือชีช5 วนอัตราร้อยละ
0.90 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ตามเกณฑ์ทร)ี ะบุใน
หนังสือชีช5 วนอัตราร้อยละ
0.15 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุน

2558

2557

7,532,250.06

8,297,289.27

1,255,375.01

1,382,881.68

รายการซือ5 ขายเงินลงทุน
2558
ประเภทธุรกรรม

ประเภทตราสาร

ราคาทุน (USD)

2557
ราคาทุน (บาท)

ราคาทุน (USD)

ราคาทุน (บาท)

102,059.33

3,037,285.66

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์เพื)อการเลีย5 งชีพ
ในฐานะบริษทั คู่คา้ หลักทรัพย์
รายการขาย
SPDR Gold Trust

หน่วยลงทุน

-

-

บาท

ณ วันที) 31
มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือปลายปี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
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572,849.97
95,475.00

ณ วันที) 31
มีนาคม 2557

686,698.95
114,449.89

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที 31 มีนาคม 2558
12. รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จากเงินลงทุน
บาท
โอนกลับรายการ (กําไร) ขาดทุนทีย) งั ไม่เกิดขึน5 ณ วันต้นปี
กําไร (ขาดทุน) ทีย) งั ไม่เกิดขึน5 ของเงินลงทุนทีค) งเหลือ
ณ วันสิน5 ปี
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทย)ี งั ไม่เกิดขึน5 จาก
เงินลงทุน

2558
174,672,738.73

2557
(18,332,934.07)

(201,285,765.97) (174,672,738.73)
(26,613,027.24) (193,005,672.80)

รายการกําไร (ขาดทุน) ทีย) งั ไม่เกิดขึน5 ณ วันต้นปี บางส่วนเกีย) วข้องกับเงินลงทุนทีไ) ด้ขายไปแล้วในปี
ซึง) ผลจากการขายนัน5 ได้ปรากฎอยู่ในรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทเ)ี กิดขึน5 จากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนนี5
แล้ว
13. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดํารงไว้ซ)ึงความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื)อง และการดํารงไว้ซ)งึ โครงสร้างของทุนที)เหมาะสมเพื)อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามเงือ) นไขการจัดตัง5 กองทุน
14. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี5ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมเมือ) วันที) 14 พฤษภาคม 2558
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลด์
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2558
มูลค่ าตามราคาตลาด % NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate AAA
Rate AA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อืน1 ๆ
ลูกหนี;
เจ้าหนี;
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7,891,381.89

1.18

11,410.85
7,879,971.04
664,233,658.20
664,233,658.20
(1,900,710.22)
6,066.60
(1,128,896.86)
(777,879.96)

0.00
1.18
99.11
99.11
(0.29)
0.00
(0.17)
(0.12)

มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ

670,224,329.87

100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด
ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษั ทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑ สูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ต่ํ า บริษั ท มี ค วามสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย และคื น เงิน ต น ในเกณฑ สู ง แต อ าจได รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีค วามเสี่ย งในระดับ ปานกลาง บริษั ท มี ค วามสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและคื น เงิน ตน ในเกณฑ ที่ เพี ยงพอ
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ
มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได
เป น ระดับที่ อยูในสภาวะผิดนั ดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืน เงิน ตนไดตาม
กําหนด

ตราสารหนี้ระยะสั้น
T1

T2
T3
T4

ผู อ อกตราสารหนี้ มี สถานะทั้ งทางด านการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็ งแกรงในระดั บ ดี ม าก มี ส ภาพคล อ งที่ ดี ม าก
และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได
มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารหนี้ระยะยาว
AAA

AA

แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศไทยซึ่ ง กํ า หนดโดยฟ ท ช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ
ค้ําประกันโดยรัฐบาล
แสดงถึ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศไทย
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย
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A

แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท
ที่สูงกวา
BBB
แสดงถึ งระดั บ ความน าเชื่ อถื อขั้น ปานกลางเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ผู ออกตราสารอื่น ในประเทศไทย อย างไรก็ ดี
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
BB
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B
แสดงถึงระดั บความนาเชื่อถื อต่ํ าอยางมีนั ยสําคั ญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ผูออกตราสารหนี้ อื่น ๆ ในประเทศไทย
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน

ตราสารหนี้ระยะสั้น
F1

F2
F3

B
C
D

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
แสดงถึ ง ระดั บ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น ตามกํ า หนดเวลาในระดั บ ที่ น า พอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ
จัดอันดับที่สูงกวา
แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
แสดงถึ งระดั บ ความสามารถในการชําระหนี้ ต ามเงื่อนไขของตราสารการเงิน ตามกํ าหนดเวลาที่ ไม แ น น อนสู ง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น
แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน
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1.133

ค่ านายหน้ าซือขายหลักทรั พย์
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลด์ / Krungsri Gold Fund
ตังแต่ วันที 1 เมษายน 2557
ถึงวันที 31 มีนาคม 2558
บริษัท

จํานวนเงิน
( ดอลลาร์ สหรัฐ )

อัตราส่ วน (%)

2,282.94

74.83

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

573.78

18.81

UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd

193.99

6.36

3,050.71

100.00

DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd.

รวม / Total
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11.0110

11.1428

11.9343

15.0324

10.0000

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%
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ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทาธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์
หมายเหตุ:

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด (http://www.krungsriasset.com) และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

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

นายวิพุธ

เอื้ออานันท์

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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