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กองทุนเป�ดกรุงศรีโกลด 

Krungsri Gold Fund 

รายงานประจําครึ่งป,แรก 2558 
รอบระยะเวลาต้ังแต4วนัท่ี 1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558 
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Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์ 
(KF-GOLD) ตั 1งแตว่นัที3 1 เมษายน 2558 ถึงวนัที3 30 กนัยายน 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์ มีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที3 30 กนัยายน 2558 เท่ากบั 592.62 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หนว่ยลงทนุเทา่กบั 11.3692 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน เพิ3มขึ 1นร้อยละ 5.51 มากกวา่เกณฑ์มาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงาน ที3เพิ3มขึ 1นร้อยละ 4.64 

ภาวะการลงทนุในช่วงที3ผา่นมา 

ในช่วงครึ3งปีที3ผา่นมา ดชันีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM ในสกลุเงินบาท ซึ3งเป็น benchmark ของกองทนุฯ ได้ปรับตวัเพิ3มขึ 1น
ร้อยละ 4.87 จาก 38,646.35 บาท ณ ต้นเดือนเมษายน 2558 มาปิดที3 40,527.32บาท ณ สิ 1นเดือนกนัยายน 2558 โดยราคาทองคํา
ในช่วงครึ3งปีที3ผา่นมาแกวง่ตวัอยูใ่นช่วงราคา 37,744.78 - 41,872.56 บาททา่มกลางความคาดหวงัของตลาดตอ่ความเป็นไปได้ของ
การขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยของธนาคารกลางสหรัฐที3อาจเร็วกว่ากําหนดได้ (US monetary policy normalization) และการสิ 1นสดุลงของ
มาตรการ QE3 ตลอดจนมาตรการ QE และ QQE ในยุโรปและญี3ปุ่ นตามลําดบั ในขณะเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดใน
ภมูิภาคตา่งๆ ของโลกที3ได้เริ3มมีความคลี3คลายลงไปบ้างทําให้อปุสงค์ของทองคําและโลหะมีค่าอื3นๆ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัหรือ 
Safe Haven ก็ได้ลดลงตามกนัไปด้วย ทางด้านกองทนุ SPDR Gold Trust ได้ถือครองทองคําลดลงทั 1งสิ 1นเป็นปริมาณ 49.82 ตนั
ในช่วงครึ3งปีที3ผา่นมาเหลอืที3ระดบั 687.42 ตนั ณ วนัสิ 1นเดือนกนัยายน 2558 

แนวโน้มการลงทนุ 

ตั 1งแต่ในช่วงครึ3งหลงัของปีที3แล้วได้มีผลกระทบของการแข็งค่าขึ 1นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ 1นเกินความคาดหมายของตลาด
และตอ่บริษัทฯ เองด้วย ซึ3งปัจจยัดงักลา่วนบัเป็นปัจจยัเสี3ยงที3สําคญัที3สดุในช่วงนี 1ต่อราคาทองคําที3บริษัทฯ ได้ติดตามมาโดยตลอด 
ทั 1งนี 1ในระยะสั 1นเรามองวา่ยงัคงมีความเสี3ยงที3ราคาทองคําจะยงัสามารถปรับตวัลงไปอีก ในขณะที3คา่เงินดอลลาร์สหรัฐที3ปรับตวัแข็ง
คา่ขึ 1นเรื3อยๆ นั 1นก็ได้รับแรงหนนุจากความคาดหวงัของตลาดต่อความเป็นไปได้ของการขึ 1นอตัราดอกเบี 1ยของธนาคารกลางสหรัฐที3
อาจเร็วกว่ากําหนดได้อย่างต่อเนื3อง (US monetary policy normalization) ซึ3งตาม Base Case Scenario ของบริษัทฯ อยู่ในช่วง
ประมาณเดือนกนัยายนถึงธนัวาคมของปีนี 1 ทั 1งนี 1ในระยะสั 1น บริษัทฯ แนะนําการ Stop loss ให้กบันกัลงทนุและนกัเก็งกําไรที3เริ3มขาด
ความมั3นใจต่อการลงทนุในระยะยาวต่อทองคํา ซึ3งในทางเทคนิคแล้วแนวรับถดัไปจะอยู่ที3ระดบัประมาณ 1,180 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ และที3ระดบั 1,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเรายงัคงแนะนําให้นกัลงทนุมองแนวรับดงักลา่วเป็น
แนวรับสาํคญั 

 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที3ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที3เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 12,529,785.19 2.11

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AAA 11,470.45 0.00
             Rate AA 12,518,314.74 2.11
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 577,755,280.63 97.49

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 575,578,685.98 97.12
     เงินฝากธนาคาร
         MOODY
             Rate Aa3 2,176,594.65 0.37
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า 9,351.23 0.00

     สัญญาที?อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี?ยน-สัญญาแลกเปลี?ยนเงินตราต่างประเทศ
         FITCH-LONG
             Rate AA 9,351.23 0.00
อื7นๆ 2,326,948.08 0.40

     ลูกหนีD 8,361,068.75 1.41
     เจา้หนีD (5,410,249.65) (0.91)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (623,871.02) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  592,621,365.13 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี ยน

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี ยง 8,327,591.06            0.0016 05-ต.ค.-58 9,351.23

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
 

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และ

ไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาว ซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะส้ันในระดับท่ีนาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันที่คอนขางออนแอ 

   
 

บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดย
อันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก
ตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอ่ืนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูง
กวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี มี
ความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถใน
การชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความม่ันคงยังจํากัดอยู
ในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอื้อ
ตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้
ในปจจุบัน 

   
   

ตราสารหนี้ระยะส้ัน 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช 
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเส่ียง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจ
เทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัด
อันดับท่ีสูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
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Moody’s  
Aaa  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 

และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
Aa1  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
Aa2  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
Aa3  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
A1  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
A2  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
A3  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
Baa1  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

Baa2  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

Baa3  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

 
Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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26.38 0.008

���@%����
>B2� L (Others) - -

������������	)*�+�,  2/ 3,883.15       1.138

C��
�CE6

1/ P���A�Q�4	��!����DR2� Q�4	�6�กR��SD�# C�B>Q�4	>B2�@� E��,	2�#-6PA�@�$��5ก����ก��ก>5,6��A�

2/ P���A������
C���UBV>W�
C!ก,�D
&  !#���������	
�E��5 L ,	2�กR�W3V���กก��UBV>W�
C!ก,�D
&

(C��A
:D�-�,) ,�D
&=R�* (E�>"Z) 1/

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

ก�������	
ก������ก�
�

4)*�54��)�	
�  1  ��6���  2558    78��)�	
�  30  ก)�����  2558

�[��A��5R� ��>
!#W>5��!���

2/ P���A������
C���UBV>W�
C!ก,�D
&  !#���������	
�E��5 L ,	2�กR�W3V���กก��UBV>W�
C!ก,�D
&

*  ��!���,�D
&=R� @�,	2�	V C��
\35 ��!���,�D
&=R�,V5C�� Cก��A
 ��!���C�	V=R�,V5C�� 

    �A�� E����������	
�ก����ก�� ���������	
������ !�!"�#$
%�&  !#���������	
�

    ��
,#�-	
�C��A
!5,6� ] A�,	2�[��A]
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ / Krungsri Gold Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 เมษายน 2558 30 กันยายน 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
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด 
ณ วันที� 30 กันยายน 2558 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

นับจากวนัเริ�มโครงการ 
(17 มีนาคม 2552) 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาท) 11.1082 10.7753 11.1428 15.8972 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์ +2.35% +5.51% +2.03% -10.55% +1.98% 

ตวัชี -วดั (Benchmark): 
ดชันีราคาทองคํา LBMA Gold Price PM 
(บาท) 

+2.24% +4.64% +2.66% -9.54% +3.17% 

 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี - ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ��#��	 2558  �'��"	�� 30 ก"	���	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 

ก����	����ก�������ก��� ก����	����ก�������ก�������� 
 

����� �: "#�����	$����% ���$��ก���&�'��ก���ก(����������ก�������ก(�ก����	���)�������*+(��(�ก���� �� ������� web site ���  
��*+(���(ก��(2��(�ก��ก����	 ก������ �&�ก(� (http://www.krungsriasset.com) B�C$&�	(ก��	�DCก���ก�� ก.�. . 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) ���*������+",ก��ก����	 - �"	�� 30 ก"	���	 2558 

1. 	��$�F�2�   ��	C����� 

2. 	��*2�'   ���H���	(	�� 

3. 	�J�*    ����*2�2(K	� 

4. 	�$�'*  �(��# 

5. 	��$��$��*D�  $��������� 

6. 	��� ��(	 � $�	)� 

7. 	���F�(ก�  ��*���C$��$�� 
 

(3) �".��/��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����<�<���������	�� ����ก"� 0.19% 
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