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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานประจ าปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM) 
ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 100.05 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 6.6201 บาท โดยมีผลการด าเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ลดลงร้อยละ 24.06 ลดลงมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน ทีล่ดลงร้อยละ 22.94 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์ Bovespa ของบราซิล ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและมีสัดส่วนสูงที่สุดของกองทุน Templeton Latin America Fund (กองทุนหลัก) แกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 
46,907.68– 61,895.98 จุด และปิดที่ระดับ 51,150.16 จุด ณ วันส้ินเดือนมีนาคม 2558 จากเดิมที่ระดับ 50,270.37 จุด ณ วันต้น
เดือนเมษายน 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดต่อความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐที่อาจเร็วกว่าก าหนดได้ (US monetary policy normalization) และการส้ินสุดลงของมาตรการ QE3 ตลอดจน
มาตรการ QE และ QQE ในยุโรปและญี่ปุ่น 

แนวโน้มการลงทุน 

กองทุนหลักมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อการลงทุนในกลุ่มประเทศแถบลาตินอเมริกาท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินจากกลุ่มประเทศที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจโลก เช่น ในยุโรป ญี่ปุ่น และจีน นอกเหนือจากนี้เศรษฐกิจ
บราซิลซึ่งยังคงพึ่งพาภาคการส่งออกสูงดูเหมือนจะได้ผ่านจุดที่ต่ าที่สุดไปแล้ว ซึ่งได้มีการฟ้ืนตัวขึ้นมาบ้างตั้งแต่ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ใน
ปัจจุบันจึงยังเป็นโอกาสอันดีส าหรับกลยุทธ์การลงทุนแบบทะยอยซื้อสะสม และกลยุทธ์การกระจายความเส่ียงในการลงทุนออกไป
เป็นรายภูมิภา 
 

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

 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี�  

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม 98,985,091.46 164,730,064.93

            147,445,165.66 บาท และ 204,217,431.92 บาท ตามลาํดบั) 

เงินฝากธนาคาร 6 1,283,636.83 2,010,283.19

ลูกหนี-

            จากการขายเงินลงทุน 0.00 35,939,421.25

            จากการขายหน่วยลงทุน 14,778.22 0.00

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 251,348.79 404,325.95

            จากดอกเบี-ย 350.71 741.55

รวมสินทรัพย์ 100,535,206.01 203,084,836.87

หนี�สิน

เจา้หนี- สัญญาแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ 0.00 21,813.20

เจา้หนี-

            จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 288,059.68 33,192,426.63

            ค่าธรรมเนียมสับเปลี6ยนหน่วยลงทุน 5,201.06 449,270.39

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184,503.98 256,043.01

หนี- สินอื6น 3,067.25 4,604.52

รวมหนี- สิน 480,831.97 33,924,157.75

สินทรัพย์สุทธิ   100,054,374.04 169,160,679.12

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย  มูลค่าที6ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที6ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 151,135,628.67 194,046,121.47

            บญัชีปรับสมดุล 49,197,098.77 40,917,553.77

            ขาดทุนสะสม 3 (100,278,353.40) (65,802,996.12)

สินทรัพย์สุทธิ 100,054,374.04 169,160,679.12

หน่วยลงทุนที6ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 15,113,562.8674 19,404,612.1470

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.6201 8.7175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี-

งบดุล 

ณ วนัที6 31 มีนาคม 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควตีิ�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หน่วยลงทุน

     กองทุนเปิด Templeton Latin America Fund : class A(acc) SGD

          จาํนวน 709,065.7640 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 5.9000 เหรียญสิงคโปร์

          รวมเป็นเงิน 4,183,488.01  เหรียญสิงคโปร์ LU0320763518 ไม่มีกาํหนดอายุ 98,985,091.46   100.00

รวมเงนิลงทุน 98,985,091.46   100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควตีิ�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

หน่วยลงทุน

     กองทุนเปิด Templeton Latin America Fund : class A(acc) SGD

          จาํนวน 896,726.8850 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 7.1400 เหรียญสิงคโปร์

          รวมเป็นเงิน 6,402,629.96  เหรียญสิงคโปร์ LU0320763518 ไม่มีกาํหนดอายุ 164,730,064.93 100.00

รวมเงนิลงทุน 164,730,064.93 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 1,335,434.20 1,946,676.50

รายไดด้อกเบี-ยรับ 1,521.14 2,774.21

รายได้ทั�งสิ�น 1,336,955.34 1,949,450.71

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5,7 1,536,335.72 2,245,640.26

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5,7 230,450.26 336,846.02

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 53,771.75 78,597.34

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5 70,000.00 70,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 1,890,557.73 2,731,083.62

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (553,602.39) (781,632.91)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6เกิดขึ-นทั-งสิ-น (24,949,047.68) (9,293,273.87)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น (8,972,707.21) (5,234,890.70)

รวมรายการขาดทุนสุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น (33,921,754.89) (14,528,164.57)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (34,475,357.28) (15,309,797.48)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2558

11



(หน่วย : บาท) 

2558 2557

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

          ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (553,602.39) (781,632.91)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6เกิดขึ-นจากการลงทุน (24,949,047.68) (9,293,273.87)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (8,972,707.21) (5,234,890.70)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (34,475,357.28) (15,309,797.48)

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที6จาํหน่ายในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน 11,562,810.80 45,201,258.67

1,156,281.0808 หน่วย และ 4,520,125.8670 หน่วย ตามลาํดบั

          หัก  หน่วยลงทุนที6รับซื-อคืนในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน (54,473,303.60) (141,636,079.88)

5,447,330.3604 หน่วย และ 14,163,607.9880 หน่วย  ตามลาํดบั 

          บวก  การเปลี6ยนแปลงที6เพิ6มขึ-นของบญัชีปรับสมดุล 8,279,545.00 9,601,734.85

การลดลงสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (34,630,947.80) (86,833,086.36)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (69,106,305.08) (102,142,883.84)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 169,160,679.12 271,303,562.96

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 100,054,374.04 169,160,679.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2558

งบแสดงการเปลี6ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี-
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (34,475,357.28) (15,309,797.48)

        ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (4,559,034.21) (35,449,301.91)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 36,380,784.44 129,085,349.68

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน 35,917,939.35 (33,686,610.32)

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน (14,778.22) 0.00

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการรับเงินค่าตอบแทน

      จากเงินลงทุนในต่างประเทศ 154,114.21 480,492.61

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ย 390.84 237.51

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (32,904,366.95) 25,783,063.10

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสับเปลี6ยนหน่วยลงทุน (444,069.33) 449,270.39

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื6น (73,076.30) (142,663.31)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที6เกิดขึ-นจากการลงทุน 24,949,047.68 9,293,273.87

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน 8,972,707.21 5,234,890.70

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 33,904,301.44 85,738,204.84

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 9,309,350.15 36,113,989.41

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (43,940,297.95) (122,947,075.77)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน (34,630,947.80) (86,833,086.36)

เงินสดลดลงสุทธิ (726,646.36) (1,094,881.52)

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 2,010,283.19 3,105,164.71

ณ  วนัสิ�นปี 1,283,636.83 2,010,283.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6 31 มีนาคม 2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี-
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(หน่วย:บาท) 

2558 2557 2556 2555 2554

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8.7175 9.3398 10.4614 11.1395 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายได(้ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน (0.0334) 0.0035 (0.0411) (0.0505) (0.0581)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน (1.5068) 0.0416 (1.1503) 0.1152 1.1674

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน (0.5419) 0.0235 (0.2285) (0.8859) 0.2700

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น (2.0821) 0.0686 (1.4199) (0.8212) 1.3793

บวก(หกั) การเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.0153) (0.6909) 0.2983 0.1431 (0.2398)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 6.6201 8.7175 9.3398 10.4614 11.1395

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

         สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) (24.04) (7.31) (12.29) (5.76) 9.89

อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 100,054,374.04 169,160,679.12 271,303,562.96 499,547,286.14 417,580,467.32

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

         ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 1.32 1.30 1.29 1.28 1.46

อตัราส่วนของรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

         ถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 0.93 0.93 0.93 0.93 1.04

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)ที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2นจากเงินลงทุนต่อ

         มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) (23.65) (6.94) (11.93) (5.40) 10.30

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี/ยถ่วงนํ2าหนกัของการซื2อขายเงินลงทุน 

         ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (%) 28.54 78.61 58.41 66.75 355.94

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหวา่งปี (บาท) 143,435,409.40 209,315,922.70 405,828,682.23 514,386,932.85 293,244,344.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี2

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี2

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/ 31 มีนาคม 2558

14



กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี�  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีลาตนิอเมริกาอคิวติี� 

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี�  ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที$ลงทุนในต่างประเทศและเป็น

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที$ลงทุนในหรือมีไวซึ้$ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 

ประเภทรับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์น

เป็นกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพท์ ("ก.ล.ต.") เมื$อวนัที$ 9 

กมุภาพนัธ์ 2553 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที%สําคัญ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํ

ขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที$กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 106 เรื$อง การบญัชีสําหรับกิจการที$

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื$อ Templeton Latin America 

Fund ที$จดัอยูใ่น Class A(acc) SGD ซึ$งเป็นกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป (retail fund) จดัตั�งขึ�นภายใต้

กฎหมายของประเทศลกัเซมเบอร์ก โดยมี Templeton Asset Management Ltd. เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

โดยบริษทัจดัการจะทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที$ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนใน

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ เป็นสกลุเงินหลกั 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Latin America Fund : class A(acc) 

SGD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี$ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

กองทุน หรือตามอตัราส่วนที$สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั�งนี�  จะลงทุนใน

ต่างประเทศไม่ตํ$ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที$สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 
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เงินลงทุนส่วนที$เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ อาจนําไป

ลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหนี� ในประเทศที$มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื$อการสาํรอง

เงินไวส้าํหรับการดาํเนินงานรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.95 ต่อปีของมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ 

รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่าย ณ วนัที$จาํหน่ายเงิน

ลงทุน 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที$กองทุนมีสิทธิในเงิน
ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที$กองทุน
จ่ายเพื$อใหไ้ดม้าซึ$ งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที$ตราไวซึ้$ งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก
ธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ต่อหน่วยของวนัที$วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที$จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี$ยถ่วงนํ�าหนกั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ�น
ในงบกาํไรขาดทุน 

2.5 รายการที%เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที$เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี$ยน ณ วนัที$เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที$เป็นตวัเงินที$เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
อยู่ ณ วนัที$ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$ในงบดุล โดยใชร้าคาที$
ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ$ งไดแ้ก่ การทาํ
สัญญา Spot ณ วนัที$เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนตามสัญญา 

ลูกหนี�และเจา้หนี�สัญญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี$ยน
ทุกสิ�นวนัทาํการโดยใช ้FX Forward Rate เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ$งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุน ซึ$ งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย
ของกาํไรสะสมที$ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที$เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการและตั� งข้อสมมติฐานบางประการซึ$ งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที$แสดงไวใ้นงบ

การเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ$ งผลที$เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจาก

จาํนวนเงินที$ประมาณไว ้

3. ขาดทุนสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (5,268,468.77) (4,486,835.86) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม   (20,997,666.94)    (11,704,393.07) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม (39,536,860.41)    (34,301,969.71) 

ขาดทุนสะสมตน้ปี (65,802,996.12) (50,493,198.64) 

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี (34,475,357.28) (15,309,797.48) 

ขาดทุนสะสมสิ�นปี (100,278,353.40) (65,802,996.12) 

4. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน Templeton Latin America Fund : class 

A(acc) SGD ในลกัษณะของ Trail Commission ในอตัราร้อยละ 0.95 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที$

กองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว กองทุนจะไดรั้บคืนเป็นรายไตรมาสโดยคืนในรูปแบบของการเพิ$มเงิน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Latin America Fund : class A(acc) SGD 
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5. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

มีรายละเอียด ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.0000 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0350 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียม

ขา้งตน้ทุกวนัที$มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานใน

การคาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใช้จ่ายอื$น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายที$ เกี$ยวเนื$องกับการลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ เป็นตน้ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที$จ่ายจริง 

6. ข้อมูลอื%นที%เกี%ยวข้อง 

ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.10 0.10 1,283,636.83 2,010,283.19 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที$สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ$ งมีผูถื้อ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื$นที$บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที$สําคญัดงักล่าวสําหรับปี สิ�นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มี

ดงัต่อไปนี�  
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   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,536,335.72 2,245,640.26 ตามเกณฑที์$ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 230,450.26 336,846.02 ตามเกณฑที์$ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที$มีสาระสาํคญักบักิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

  2558 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 96,627.82 156,998.31 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 14,494.15 23,549.76 

เจา้หนี� ค่าธรรมเนียมสบัเปลี$ยนหน่วยลงทุน 5,201.06 449,270.39 

8. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี�  ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื$อ

Templeton Latin America Fund : class A(acc) SGD ซึ$งเป็นกองทุนรวมเพื$อผูล้งทุนทั$วไป (retail  fund) จดัตั�ง

ขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบอร์ก 

ขอ้มลูของกองทุนหลกัที$สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื$อกองทุน  Templeton Latin America Fund : class A(acc) SGD 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั Templeton Asset Management Ltd. ที$จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายของประเทศ

ลกัเซมเบอร์ก 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

วนัที$จดัตั�งกองทุน 25 ตุลาคม 2550   

อายโุครงการ  ไม่กาํหนด 
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การจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี�  ซึ$ งมุ่งเนน้ในหลกัทรัพยข์องบริษทัที$

จดัตั�งและมีธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา และเนื$องจาก

นโยบายของกองทุนสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี$ยนการลงทุนได ้กองทุนจึง

อาจสร้างโอกาสในการลงทุนโดยการลงทุนในตราสารประเภทอื$นๆ ไดต้าม

ความเหมาะสม เช่น หุน้บุริมสิทธิu  หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพและตราสารหนี� ใน

สกุลเงินต่างประเทศนอกเหนือจากสกุลเงินของประเทศในภูมิภาคลาติน

อเมริกา เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐ หรือสกลุเงินยโูร เป็นตน้ 

สกลุเงินหลกั  เงินเหรียญสิงคโปร์ 

9. ข้อมูลเกี%ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน  

ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคาร(ยกเวน้เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ) เป็นจาํนวน 40.94 ลา้นบาท และ 164.53 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.54 และ 78.61 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี  

10. การเปิดเผยข้อมูลาํหรับเครื%องมอืทางการเงนิ 

10.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื$องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ$ งแสดงตามมูลค่า

ยติุธรรมโดยถือตามมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  ณ สิ�นวนัทาํการที$ใชซื้�อขายกนั ดงันั�นบริษทัจดัการเชื$อว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญั 

10.2 ความเสี%ยงทางด้านการกระจายการลงทุน 

เนื$องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Templeton Latin America Fund : class 

A(acc) SGD  จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี$ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

10.3 ความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

กองทุนมีความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี� ยที$สําคญัอนัเกี$ยวเนื$องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร อย่างไร 

ก็ตามเนื$องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ$าและส่วนใหญ่ของจาํนวนดงักล่าวมี

อตัราดอกเบี�ยที$ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�นความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ$า 
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10.4 ความเสี%ยงจากการเปลี%ยนแปลงของราคาหุ้นที%ลดลง 

เป็นความเสี$ยงที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงของราคาหุน้ที$อาจจะเพิ$มขึ�นหรือลดตํ$าลงโดยอาจขึ�นอยู่กบั

แนวโนม้ของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทัผู ้

ออกตราสารปริมาณการซื�อขายหุน้หรือตราสารหนี�  เป็นตน้ ซึ$ งจะส่งผลกระทบต่อราคาของกองทุนเนื$องจาก

มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนจะมีการเปลี$ยนแปลงตามราคาหุน้ที$ลงทุน 

10.5 ความเสี%ยงจากสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที%กองทุนลงทุน 

ความเสี$ยงนี� เกิดขึ�นจากการที$กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยที์$ลงทุนไดใ้นราคาที$เหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั�งนี�  การที$กองทุนนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton 

Latin America  Fund : class A(acc) SGD ซึ$ งเป็นกองทุนที$มีการพิจารณาคดัเลือกตราสารลงทุนส่วนใหญ่ที$มี

สภาพคล่องพร้อมทั�งมีการกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ นอกจากนี�กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสาร

แห่งหนี� ที$มีลกัษณะคลา้ยเงินฝากธนาคาร หรือตราสารแห่งหนี� ทั$วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทยที$มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณีตํ$ากว่า 1 ปี โดยมี

วตัถุประสงค์เพื$อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี$ยงจากการรับชาํระคืน จึงทาํให้ช่วยลดความ

เสี$ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรัพยที์$กองทุนลงทุนได ้

10.6 ความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน 

ความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยน คือ ความเสี$ยงที$เกิดขึ�นเนื$องจากการเปลี$ยนแปลงของอตัราแลกเปลี$ยน

เงินตราต่างประเทศ เนื$องจากกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เพื$อป้องกนัความเสี$ยงดา้น

อตัราแลกเปลี$ยนโดย ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบญัชีที$เป็นเงินตราต่างประเทศที$ไม่ไดท้าํ

สญัญาป้องกนัความเสี$ยงดา้นอตัราแลกเปลี$ยน ดงันี�  
(หน่วย : เหรียญสิงคโปร์) 

รายการ 2558 2557 
เงินลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 4,183,488.01 6,402,629.96 
ลกูหนี�จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก   

เงินลงทุนในต่างประเทศ 10,622.96 15,715.10 
ลกูหนี�จากการขายหน่วยลงทุน 0.00 82,824.00 
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ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที$เป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนที$ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากบั 23.6609 บาท 

และ 25.7285 บาท ตามลาํดบั 
ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2557 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสญัญา

แลกเปลี$ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สญัญาแลกเปลี$ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี$ยน 

ตามสญัญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญ

สิงคโปร์ อายขุองสญัญา 

มูลค่าของสญัญา 

ณ วนัครบ

กาํหนด 

สญัญา 

สัญญา  Spot      

รายการขาย 1,314,048.00 เหรียญสิงคโปร์ 25.7119 31 มี.ค. 2557 – 3 เม.ย. 2557 33,786,670.77 

10.7 ความเสี%ยงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 

เงินลงทุนส่วนที$เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะนาํไป

ลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี� ในประเทศที$มีอายุไม่เกิน 1ปี จึงอาจมีความเสี$ยงเกี$ยวกบัความสามารถ

ในการชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี� ยของธนาคารผูรั้บฝากเงิน บริษทัจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและ

ความสามารถในการชาํระหนี�ของธนาคาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื$อถือของธนาคารเป็น

ประจาํสมํ$าเสมอ 

11. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี� ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื$อวนัที$ 29 เมษายน 

2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีลาตนิอเมริกาอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,283,987.54 1.28

     เงินฝากธนาคาร
         S&P
             Rate A- 1,283,987.54 1.28
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 98,985,091.46 98.93

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 98,985,091.46 98.93
อื2นๆ (214,704.96) (0.21)

     ลูกหนี5 266,127.01 0.27
     เจา้หนี5 (291,126.93) (0.29)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (189,705.04) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  100,054,374.04 100.00
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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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Standard & Poor's 
AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 

และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
AA  มีความเส่ียงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 
A  มีความเส่ียงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 
BBB  มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ มากกวา และอาจมีความสามารถใน
การชําระหนี้ที่ออนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจ
สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจนโดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ อยางมาก จึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตามกําหนด 
   
Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ข้อมูลอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

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

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิต้ี 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) ข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้:  มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จ านวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.06  

 
 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.21% 
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