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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด ์ 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ!นสุดวนัที# 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม  

            1,095,204,793.66 บาท และ 1,369,699,898.67 บาท ตามลาํดบั) 1,128,761,239.04 1,405,839,372.68

เงินฝากธนาคาร 6 355,125.94 1,323,460.92

ลูกหนี-

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 572,455.66 757,591.74

            จากการขายเงินลงทุน 7,446,452.57 46,657,311.68

            จากการขายหน่วยลงทุน 0.00 37,489.93

            จากดอกเบี-ย 81,547.53 257,285.20

รวมสินทรัพย์ 1,137,216,820.74 1,454,872,512.15

หนี�สิน

เจา้หนี-สัญญาแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ 7,858,128.72 7,516,059.16

เจา้หนี-

            จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 1,124,577.31 11,872,921.41

            ค่าธรรมเนียมสับเปลี6ยนหน่วยลงทุน 29.77 178.69

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 901,181.56 1,248,430.12

หนี- สินอื6น 23,551.00 31,062.16

รวมหนี�สิน 9,907,468.36 20,668,651.54

สินทรัพย์สุทธิ   1,127,309,352.38 1,434,203,860.61

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที6ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที6ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 959,699,373.29 1,249,256,464.24

            บญัชีปรับสมดุล (182,869,977.35) (134,960,516.62)

            กาํไรสะสม 3 350,479,956.44 319,907,912.99

สินทรัพย์สุทธิ 1,127,309,352.38 1,434,203,860.61

หน่วยลงทุนที6ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 95,969,937.3289 124,925,646.4243

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.7464 11.4804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบดุล 

ณ วนัที6 30 กนัยายน 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30  กนัยายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น อตัรา มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร ดอกเบี/ย วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท)

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์ 2.90                

     บมจ.ธ.ยโูอบี 1.0000    เมื�อทวงถาม 31,512,046.68        31,512,046.68        2.79                

     ธนาคารซิตี/แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.5000    เมื�อทวงถาม 1,048,891.48          1,048,891.48          0.09                

     บมจ.ธ.ทิสโก้ 0.9500    เมื�อทวงถาม 187,107.24             187,107.24             0.02                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์ 0.00                

     ธนาคารซิตี/แบงก ์สาขากรุงเทพฯ

          จาํนวน 100.00 เหรียญสหรัฐฯ 0.0000 เมื�อทวงถาม 3,629.30                  3,629.30                  0.00                

หน่วยลงทุน 97.10              

     กองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund,Class E Acc.(USD)

          จาํนวน 1,221,145.3470 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 24.73 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 30,198,924.43 เหรียญสหรัฐฯ PTRBDFE ไม่มีกาํหนดอายุ 1,062,453,118.96   1,096,009,564.34   97.10              

รวมเงินลงทุน 1,128,761,239.04   100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30  กนัยายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น อตัรา มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร ดอกเบี/ย วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท)

หลกัทรัพย์ในประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์ 3.42                

     บมจ.ธ.ยโูอบี 1.7500    เมื�อทวงถาม 698,555.78             698,555.78             0.05                

     ธนาคารซิตี/แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 1.1000    เมื�อทวงถาม 1,041,071.60          1,041,071.60          0.07                

     บมจ.ธ.ทิสโก้ 2.0000    เมื�อทวงถาม 46,310,196.81        46,310,196.81        3.29                

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

เงนิฝากออมทรัพย์ 0.00                

     ธนาคารซิตี/แบงก ์สาขากรุงเทพฯ

          จาํนวน 100.00 เหรียญสหรัฐฯ 0.0000 เมื�อทวงถาม 3,237.40                  3,237.40                  0.00                

หน่วยลงทุน 96.58              

     กองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund,Class E Acc.(USD)

          จาํนวน 1,705,597.4370 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 24.59 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 41,940,640.98 เหรียญสหรัฐฯ PTRBDFE ไม่มีกาํหนดอายุ 1,321,646,837.08   1,357,786,311.09   96.58              

รวมเงินลงทุน 1,405,839,372.68   100.00            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 7,444,561.38 11,384,599.06

รายไดด้อกเบี-ยรับ 523,727.30 1,299,660.55

รายได้ทั�งสิ�น 7,968,288.68 12,684,259.61

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 8,207,939.25 12,623,203.15

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5, 7 1,969,905.52 3,029,568.76

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 367,715.70 565,519.51

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5 100,000.00 100,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 10,645,560.47 16,318,291.42

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,677,271.79) (3,634,031.81)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6เกิดขึ-นทั-งสิ-น 36,174,413.43 112,543,029.05

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น (2,925,098.19) (40,695,705.25)

รวมรายการกาํไรสุทธิที#เกดิขึ�นและยังไม่เกดิขึ�น 33,249,315.24 71,847,323.80

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 30,572,043.45 68,213,291.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6  30  กนัยายน  2558
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

          ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (2,677,271.79) (3,634,031.81)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6เกิดขึ-นจากการลงทุน 36,174,413.43 112,543,029.05

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (2,925,098.19) (40,695,705.25)

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 30,572,043.45 68,213,291.99

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที6จาํหน่ายในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน 

7,234,692.7583 หน่วย และ 6,870,647.7912 หน่วย ตามลาํดบั 72,346,927.58 68,706,477.90

          หกั  หน่วยลงทุนที6รับซื-อคืนในระหวา่งปี 2558  และ 2557 จาํนวน 

36,190,401.8537 หน่วย และ 108,308,374.5194 หน่วย ตามลาํดบั (361,904,018.53) (1,083,083,745.19)

          หกั  การเปลี6ยนแปลงที6ลดลงของบญัชีปรับสมดุล (47,909,460.73) (130,989,839.92)

การลดลงสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (337,466,551.68) (1,145,367,107.21)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (306,894,508.23) (1,077,153,815.22)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,434,203,860.61 2,511,357,675.83

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 1,127,309,352.38 1,434,203,860.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6  30  กนัยายน  2558

งบแสดงการเปลี6ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพิ6มขึ-นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 30,572,043.45 68,213,291.99

        ปรับกระทบการเพิ6มขึ-นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (300,629,559.51) (592,611,164.26)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 719,159,175.44 1,788,233,819.16

เงินรับ(จ่าย)จากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ (107,966,212.16) 9,953,656.08

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการรับเงินค่าตอบแทนจาก

        เงินลงทุนในต่างประเทศ 246,746.72 510,707.25

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน 39,255,363.14 (46,654,020.20)

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน 37,489.93 154,866.93

การ(เพิ6มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ย 175,737.67 194,693.47

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (10,748,344.10) (10,524,011.89)

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสับเปลี6ยนหน่วยลงทุน (148.92) (42,020.12)

การเพิ6มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื6น (354,759.72) (734,153.44)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที6เกิดขึ-นจากการลงทุน (36,174,413.43) (112,543,029.05)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที6ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน 2,925,098.19 40,695,705.25

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 336,498,216.70 1,144,848,341.17

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 85,739,076.57 79,013,171.64

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (423,205,628.25) (1,224,380,278.85)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (337,466,551.68) (1,145,367,107.21)

เงินสดลดลงสุทธิ (968,334.98) (518,766.04)

เงินสด  :

ณ  วันต้นปี 1,323,460.92 1,842,226.96

ณ  วันสิ�นปี 355,125.94 1,323,460.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที6  30  กนัยายน  2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
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(หน่วย:บาท)

2558 2557 2556 2555 2554

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.4804 11.0943 11.0983 9.9977 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.0095) (0.0101) (0.0550) (0.0108) (0.0268)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นจากการลงทุน 0.1287 0.3144 0.7665 (0.0838) 0.3979

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/ยงัไม่เกิดขึ2นจากการลงทุน (0.0104) (0.1137) (0.7806) 0.6688 (0.2590)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั2งสิ2น 0.1088 0.1906 (0.0691) 0.5742 0.1121

บวก(หกั)   ส่วนเปลี/ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล 0.1572 0.1955 0.0651 0.5264 (0.1144)

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี 11.7464 11.4804 11.0943 11.0983 9.9977

อัตราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างปี (%) 2.49 3.61 -0.23 10.29 0.87

อัตราส่วนการเงินที�สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ 

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ2นปี (บาท) 1,127,309,352.38 1,434,203,860.61 2,511,357,675.83 3,153,792,765.65 2,425,828,187.16

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั2งสิ2นต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี  (%) 0.87 0.86 0.86 0.86 1.03

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี  (%) 0.65 0.67 0.68 0.67 0.82

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที/เกิดขึ2นและยงัไม่เกิดขึ2น

          จากการลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ย

                ระหว่างปี  (%) 2.71 3.80 -0.05 10.48 1.08

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของการซื�อขายเงินลงทุน 

     ระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 38.57 63.93 90.01 109.61 370.15

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี/ยระหว่างปี   (บาท) 1,226,971,345.82 1,890,638,888.49 3,352,751,226.81 2,109,817,994.12 4,867,149,333.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

ขอ้มลูและอตัราส่วนทางการเงินที/สาํคญั

สาํหรับปี สิ2นสุดวนัที/  30  กนัยายน  2558

15



กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ!นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2558 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ 

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด ์("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที#ลงทุนในต่างประเทศและเป็น

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที#ลงทุนในหรือมีไวซึ้# งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder 

Fund) และรับซื!อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิ!นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกอง

ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบั ("ก.ล.ต.") เมื#อวนัที# 14 ตุลาคม 2553 ปัจจุบนัมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 

10,000 ลา้นบาท (เดิมมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,000 ลา้นบาท กองทุนไดจ้ดทะเบียนเพิ#มเงินทุนเมื#อ

วนัที# 18 ตุลาคม 2553) 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจัดการ") เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุน 

ธนาคารซิตี!แบงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที*สําคัญ 

งบการเงินนี!จดัทาํขึ!นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ. ศ. 

2547 และจดัทาํขึ!นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที#กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 106 เรื#อง การบญัชี

สาํหรับกิจการที#ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  

นโยบายการบญัชีที#สาํคญัของกองทุนโดยสรุปมีดงัต่อไปนี!   

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที#มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนใน

การถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื#อ 

PIMCO Total Return Bond Fund ที#จดัอยู่ใน class E Acc. (USD) ซึ# งเป็นกองทุนรวมเพื#อผูล้งทุน

ทั#วไป (retail fund) จดัตั!งขึ!นภายใตก้ฎหมายของประเทศไอร์แลนด ์(Ireland) ซึ# งเป็นสมาชิกสามญั

ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมี Pacific Investment 

Management Company LLC (PIMCO) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษทัจดัการจะทาํการซื!อขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักที#ประเทศสิงคโปร์และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกุล 

เงินหลกั 
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กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. 

(USD) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี#ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

กองทุน หรือตามอตัราส่วนที#สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั!งนี!  จะลงทุน

ในต่างประเทศไม่ตํ#ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที#

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด  

เงินลงทุนส่วนที#เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ อาจนาํไป

ลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหนี! ในประเทศที#มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื#อการ

สาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน  

กองทุนจะทาํสัญญาซื!อขายล่วงหนา้เพื#อป้องกนัความเสี#ยงดา้นอตัราแลกเปลี#ยนเต็มจาํนวน 

(Fully Hedge) หรือคิดเป็นมูลค่าการป้องกนัความเสี#ยงใกลเ้คียงกบัมูลค่าการลงทุนที#เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ ซึ# งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื#อนไขและหลักเกณฑ์ที#คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์ง

ค้าง โดยคํานวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.6250 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ   

รายไดด้อกเบี!ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย ณ วนัที#จาํหน่ายเงิน

ลงทุน  

ส่วนเกินหรือส่วนตํ#ากว่ามูลค่าหนา้ตัpวของเงินลงทุน รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดด้ว้ยวิธี

อตัราดอกเบี!ยที#แทจ้ริงตามระยะเวลาที#เหลือของเงินลงทุน  

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
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2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที#กองทุนมีสิทธิใน

เงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย รายจ่ายซื!อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั!งสิ!นที#

กองทุนจ่ายเพื#อใหไ้ดม้าซึ# งเงินลงทุนนั!น  

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที#ตราไวซึ้# งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ฝากธนาคาร  

เงินลงทุนในตัpวสัญญาใชเ้งิน ตัpวแลกเงินและบตัรเงินฝากที#ไม่สามารถโอนเปลี#ยนมือได ้

โดยประเภทมีดอกเบี!ยแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าเงินตน้บวกดอกเบี!ยคา้งรับ และประเภทมี

ส่วนลดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาทุนตดัจาํหน่ายซึ# งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี!ยที#แทจ้ริง  

เงินลงทุนในตราสารหนี! ในความตอ้งการของตลาดซึ# งเป็นเงินลงทุนที#มีตลาดซื!อขายคล่อง

รองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาหรืออตัราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหนี!ไทยของวนัที#วดัมูลค่าเงินลงทุน เงินลงทุนที#ไม่มีตลาดซื!อขายคล่องรองรับแสดงตาม

ราคาที#เป็นตวัแทนที#ดีที#สุดของมูลค่ายุติธรรม โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที#กาํหนด

โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และตามขอ้กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในตราสารหนี! ที#ไม่มีตลาดซื!อขายคล่องรองรับของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพย์

สุทธิต่อหน่วยของวนัที#วดัค่าเงินลงทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที#จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี#ยถ่วงนํ!าหนกั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที#ยงัไม่

เกิดขึ!นในงบกาํไรขาดทุน  

2.5 รายการที*เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี! สินที#เป็นตวัเงินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ

คงเหลืออยู่ ณ วนัที#ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#ในงบดุล โดยใช้

ราคาที#ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยน

เงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

18



 
 

2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนใชต้ราสารอนุพนัธ์  เช่น  สัญญาซื!อขายล่วงหนา้เพื#อป้องกนัความเสี#ยงดา้นอตัรา

แลกเปลี#ยน ซึ# งไดแ้ก่การทาํสัญญา Spot และ สัญญา Forward  

สัญญา Spot และ สัญญา Forward ณ วนัที#เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี#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 ถกูบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล"  

2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้การ

ประมาณการและตั!งขอ้สมมติฐานบางประการซึ# งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงไวใ้นงบ

การเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ# งผลที#เกิดขึ!นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนเงินที#ประมาณไว ้

3. กาํไรสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม  (23,866,422.33) (20,232,390.52) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#เกิดขึ!นจากการลงทุนสะสม 315,150,920.47 202,607,891.42 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#ยงัไม่เกิดขึ!นจริงจากการลงทุนสะสม 28,623,414.85 69,319,120.10 

กาํไรสะสมตน้ปี 319,907,912.99 251,694,621.00 

การเพิ#มขึ!นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 30,572,043.45 68,213,291.99 

กาํไรสะสมสิ!นปี 350,479,956.44 319,907,912.99 
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4. รายได้จากการรับเงนิค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund, 

Class E Acc. (USD) ในอตัราร้อยละ 0.6250 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที#กองทุนไดล้งทุนใน

กองทุนดงักล่าว ทั!งนี! รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนคืนในรูปแบบ

การเพิ#มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

5. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมผู ้ดูแล

ผลประโยชนมี์รายละเอียด ดงันี!   

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.6250 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.0280 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียม

ขา้งตน้ทุกวนัที#มีการคาํนวณมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชม้ลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานใน

การคาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื#นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที#จ่ายจริง   

6. ข้อมูลอื*นที*เกี*ยวข้อง 

ณ วนัที# 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี!   

ธนาคาร อตัราดอกเบี!ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารซิตี!แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.05 0.10 355,125.94 1,323,460.92 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที*เกี*ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที#สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ# งมีผู ้

ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื#นที#

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที#สําคญัดงักล่าว สําหรับปี สิ!นสุดวนัที# 30 กนัยายน 2558 และ 

2557 มีดงัต่อไปนี!   

   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,207,939.25 12,623,203.15 ตามเกณฑ์ที#ระบุไวใ้น

หนงัสือชี!ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,969,905.52 3,029,568.76 ตามเกณฑ์ที#ระบุไวใ้น

หนงัสือชี!ชวน 

ณ วนัที# 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที#มีสาระสาํคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัดงันี!  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 623,584.63 893,859.07 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 149,660.33 214,526.15 

8. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund)  

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด ์ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชื#อ PIMCO 

Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) ซึ# งเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทตราสารหนี!  (Fixed 

Income Fund) และรับซื!อคืนหน่วยลงทุน 

ขอ้มลูของกองทุนหลกัที#สาํคญัมีดงัต่อไปนี!  

ชื#อกองทุน   PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

วนัที#จดัตั!งกองทุน  31 มีนาคม 2549 

สถานที#จดทะเบียน  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 
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อายโุครงการ   ไม่กาํหนด 

สกลุเงินหลกั   เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ที#

จดัตั!งขึ!นตามกฎหมายของประเทศไอร์แลนด ์(Ireland) 

ผูดู้แลผลประโยชน ์  Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

ประเภทโครงการ  กองทุนรวมตราสารหนี!และรับซื!อคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื#อใหไ้ดรั้บผลตอบแทน

รวมที#ดีและสมํ#าเสมอโดยเนน้ไวซึ้# งความปลอดภยัของเงินตน้และ

หลกัการบริหารกองทุนอย่างรอบคอบ โดยมีนโยบายการลงทุน

ดงันี!  

1) ลงทุนในตราสารหนี!ทั#วโลกไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีการดาํรงอายถุวัเฉลี#ยแบบ

ถ่วงนํ! าหนกัของพอร์ตการลงทุน (portfolio duration) ณ ขณะใด

ขณะหนึ#งโดยทั#วไปอยู่ระหว่าง 3 ถึง 6 ปี ซึ# งจะอยู่บนพื!นฐานการ

คาดการณ์ทิศทางอตัราดอกเบี!ยของผูจ้ดัการกองทุน 

2) กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี! ที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือใน

อนัดบัที#สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 

3) กองทุนอาจจะถือครองการลงทุนในตราสารหนี!ของประเทศ

ต่างๆ ที#ไม่ไดอ้อกเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 

ของพอร์ตการลงทุนและอาจจะมีสัดส่วนการถือครองสกุลเงินอื#น

ที#มิใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน

ทั!งหมด 

4) กองทุนอาจจะทาํสัญญาซื!อขายล่วงหนา้เพื#อป้องกนัความเสี#ยง

ด้านอัตราแลกเปลี#ยนเงินซึ# งได้แก่ การทําสัญญา spot และ 

forward, options และ swaps และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื!อ

ขายล่วงหน้าอื#น เพื#อเพิ#มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management : EPM) 
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9. ข้อมูลเกี*ยวกบัการซืGอขายเงนิลงทุน  

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้!อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงิน

ฝากธนาคาร (ยกเวน้เงินฝากที#เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) เป็นจาํนวน 473.29 ลา้นบาท และ 1,208.65 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราร้อยละ 38.57 และ 63.93 ตามลาํดบั ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี#ย

ระหวา่งปี   

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื*องมอืทางการเงนิ 

10.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื#องจากสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ# งแสดง

ตามมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ สิ!นวนัทาํการที#ใชซื้!อขายกนั ดงันั!นบริษทั

จดัการเชื#อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่

แตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั   

10.2 ความเสี*ยงทางด้านการกระจายการลงทุน  

เนื#องจากกองทุนนี! เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ PIMCO Total Return Bond 

Fund, Class E Acc. (USD) จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี#ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

10.3 ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบีGย  

กองทุนมีความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี! ยที#สาํคญัอนัเกี#ยวเนื#องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

อยา่งไรกต็าม เนื#องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ#าและส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี!ยที#ปรับขึ!นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั!น

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี!ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ#า 

10.4 ความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน 

ความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยน คือความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยน ซึ# ง

อาจจะทาํใหเ้กิดการเปลี#ยนแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหนี! สินทางการเงิน 

เนื#องจากกองทุนนาํเงินลงทุนที#เป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี#ยงที#เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยนเงินของทั!งสอง 
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สกุลเงินได ้อย่างไรก็ตาม โดยปกติกองทุนจะทาํสัญญาซื!อขายล่วงหนา้เพื#อป้องกนัความเสี#ยงดา้น

อตัราแลกเปลี#ยนแบบเต็มจาํนวน (Fully Hedge) หรือใกลเ้คียงกบัมูลค่าการลงทุนที#เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศซึ#งจะช่วยลดความเสี#ยงดา้นอตัราแลกเปลี#ยนไดเ้กือบทั!งหมด  

ณ วันที#  30 กันยายน 2558 และ 2557 กองทุนมีสินทรัพย์และหนี! สินที# เ ป็นสกุลเ งิน

ต่างประเทศดงันี!  

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2558 2557 

สินทรัพย ์   

เงินฝากธนาคาร 100.00 100.00 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 30,198,924.43 41,940,640.98 

ลกูหนี!จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 15,773.17 23,401.24 

ลกูหนี!จากการขายเงินลงทุน 205,176.00 1,441,197.00 

ณ วนัที# 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยนที#ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 

36.2930 บาท และ 32.3740 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที# 30 กนัยายน 2558 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม อตัราแลกเปลี#ยน  มลูค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลี#ยน สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตรา ตามสัญญา บาท ต่อ      ณ วนัครบกาํหนด 

เงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot    

รายการซื!อ 6,082,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.4390 29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2558 221,621,998.00 

รายการขาย 205,176.00  เหรียญสหรัฐฯ 36.3338 30 ก.ย. 2558 - 5 ต.ค. 2558 7.454,823.75 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม อตัราแลกเปลี#ยน  มลูค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลี#ยน สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตรา ตามสัญญา บาท ต่อ      ณ วนัครบกาํหนด 

เงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward    

รายการขาย 6,082,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.8095 1 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2558 217,793,379.00 

รายการขาย 9,676,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.2215 8 ก.ย. 2558 - 8 ต.ค. 2558 350,479,234.00 

รายการขาย 7,023,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.9830 15 ก.ย. 2558 - 15 ต.ค. 2558 252,708,609.00 

รายการขาย 6,206,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.0300 22 ก.ย. 2558 - 22 ต.ค. 2558 223,602,180.00 

รายการขาย 5,796,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 36.4780 29 ก.ย. 2558 – 28 ต.ค. 2558 211,426,488.00 

รวมรายการขาย 34,783,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   1,256,009,890.00 

ณ วนัที# 30 กนัยายน 2557 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี!  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม อตัราแลกเปลี#ยน  มลูค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลี#ยน สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตรา ตามสัญญา บาท ต่อ      ณ วนัครบกาํหนด 

เงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสัญญา สัญญา 

สัญญา Spot    

รายการซื!อ 10,370,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.3750 30 ก.ย. 2557 - 2 ต.ค. 2557 335,728,750.00 

รายการขาย 548,580.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.3766 30 ก.ย. 2557 - 3 ต.ค. 2557 17,761,155.23 

สัญญา Forward    

รายการขาย 10,370,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.1050 2 ก.ย. 2557 - 2 ต.ค. 2557 332,928,850.00 

รายการขาย 9,425,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.1326 9 ก.ย. 2557 - 9 ต.ค. 2557 302,849,755.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม อตัราแลกเปลี#ยน  มลูค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลี#ยน สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตรา ตามสัญญา บาท ต่อ      ณ วนัครบกาํหนด 

เงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศ 1 เหรียญสหรัฐฯ อายขุองสัญญา สัญญา 

สัญญา Forward(ต่อ)    

รายการขาย 12,027,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.3022 16 ก.ย. 2557 - 16 ต.ค. 2557 388,498,559.40 

รายการขาย 9,876,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.2925 23 ก.ย. 2557 - 30 ต.ค. 2557 318,920,730.00 

รายการขาย 8,553,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.4283 30 ก.ย. 2557 – 6 พ.ย. 2557 277,359,249.90 

รวมรายการขาย 50,251,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   1,620,557,144.30 

10.5 ความเสี*ยงที*เกดิจากการลงทุนในสัญญาซืGอขายล่วงหน้า 

เป็นความเสี#ยงที#เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื!อขายล่วงหนา้เพื#อป้องกนัความเสี#ยงจากอตัรา

แลกเปลี#ยนเงิน ทั!งนี!บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชห้รือไม่ใชเ้ครื#องมือป้องกนัความเสี#ยงดงักล่าว กรณีที#

มีการใชเ้ครื#องมือป้องกนัความเสี#ยง อาจป้องกนัความเสี#ยงไม่ไดท้ั!งหมดและบริษทัจดัการจะพิจารณา

ลงทุนในสญัญาซื!อขายล่วงหนา้อยา่งระมดัระวงัตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์  

10.6 ความเสี*ยงทางด้านเครดติของคู่สัญญา 

ในกรณีที#กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื!อขายล่วงหน้าเพื#อป้องกันความเสี# ยงจากอตัรา

แลกเปลี#ยนเงิน อาจมีความเสี#ยงทางดา้นเครดิตของบริษทัที#เป็นคู่สัญญาซื!อขายล่วงหนา้นั!น ทั!งนี!  

บริษทัจดัการจะทาํการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื#อถือของบริษทัที#เป็นคู่สัญญาซื!อขาย

ล่วงหนา้อย่างระมดัระวงัและสมํ#าเสมอ หากมีการปรับตวัในทางลบอย่างมีนยัสําคญับริษทัจดัการ

อาจจะพิจารณาปรับเปลี#ยนแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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10.7 ความเสี*ยงจากสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที*กองทุนลงทุน 

ความเสี#ยงจากการที#กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที#ลงทุนไดใ้น

ราคาที#เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร  โดยที#กองทุนจะนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) ซึ# งเป็นกองทุนที#เนน้

ลงทุนในตราสารหนี! ต่างประเทศที#มีคุณภาพโดยมีอนัดับความน่าเชื#อถือตั!งแต่ระดบัInvestment 

grade ขึ!นไป นอกจากนี!  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี! ที#มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ

ตราสารแห่งหนี!ทั#วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที#มีอายุตราสารหรือสัญญา 

หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ#ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื#อรักษาสภาพคล่องของ

กองทุนและลดความเสี# ยงจากการรับชําระคืน จึงทาํให้ช่วยลดความเสี# ยงด้านสภาพคล่องของ

หลกัทรัพยที์#กองทุนลงทุนได ้

10.8 ความเสี*ยงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 

เงินลงทุนส่วนที#เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษทั

จดัการจะนาํไปลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี! ในประเทศที#มีอายุไม่เกิน 1 ปี จึงอาจมีความ

เสี#ยงเกี#ยวกบัความสามารถในการชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบี! ยของธนาคารผูรั้บฝากเงิน บริษทั

จดัการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาํระหนี!ของธนาคารและทบทวนฐานะทางการ

เงินและความน่าเชื#อถือของธนาคารเป็นประจาํสมํ#าเสมอ 

11. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี! ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทจัดการ เมื#อวนัที#  19 

พฤศจิกายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 33,184,718.87 2.94

     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 221,173.16 0.02
         S&P
             Rate A- 1,405,460.43 0.12
         FITCH-LONG
             Rate AAA 31,558,085.28 2.80
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,096,013,193.64 97.22

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 1,096,009,564.34 97.22
     เงินฝากธนาคาร
         S&P
             Rate A- 3,629.30 0.00
สัญญาซื4อขายล่วงหน้า (7,858,128.72) (0.70)

     สัญญาที?อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี?ยน-สัญญาแลกเปลี?ยนเงินตราต่างประเทศ
         TRIS
             Rate A+ (5,251,104.80) (0.47)
             Rate A- (1,798,498.80) (0.16)
         FITCH-LONG
             Rate AA (808,525.12) (0.07)
อื:นๆ 5,969,568.59 0.54

     ลูกหนีG 13,018,908.23 1.15
     เจา้หนีG (6,148,158.08) (0.55)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (901,181.56) (0.06)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,127,309,352.38 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที!อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี!ยน

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี!ยง 223,602,180.00              (0.1595) 22-ต.ค.-58 (1,798,498.80)

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี!ยง 7,454,823.75                  0.0007 05-ต.ค.-58 8,371.18

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี!ยง 350,479,234.00              (0.0725) 08-ต.ค.-58 (816,896.30)

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี!ยง 221,621,998.00              (0.0788) 01-ต.ค.-58 (887,972.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี!ยง 217,793,379.00              (0.2601) 01-ต.ค.-58 (2,932,132.20)

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี!ยง 252,708,609.00              (0.2042) 15-ต.ค.-58 (2,302,139.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี!ยง 211,426,488.00              0.0773 28-ต.ค.-58 871,138.80

-                       

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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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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����������	
��
�ก�ก����กก��	����

(Fund's Direct Expenses)

���������	
�ก����ก�� (Management Fee)   2/ 8,207.94 0.625

���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�) (Trustee Fee) 367.72 0.028

���������	
���
/&�0	
� (Registrar Fee) 1,969.91 0.150

���/	4%�5ก6�ก��$7/8� (Advisory Fee) - -

���������	
�?@00A(	 (Auditing Fee) 100.00 0.008

���B("���
@C4� D (Others) - -

������������	)*�+�,  3/ 10,645.57       0.811

G��
�GH8

1/ I���J�K�6	�!$����LM4� K�6	�8�กM��NL�& G�C@K�6	@C4�B� H��/	4�&08IJ"B�'��7ก����ก��ก@7/8��J�

(G��J
:L�0�/) /�L
)?M�* (H�@%Q) 1/

2/ ก@7/8� PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) (ก@7/8�G$ก) �&�C� (rebate) ���������	
�ก����ก��

BG"#ก�ก@7/8��%̂�ก�87_�	'/�/M$�	�/M�)� 0@��) B�@H���"@
$& 50 `547�&�/��ก0�"@
$& 0.625 H�@%Qa@7�!$����7M�$7/8�B�ก@7/8�

 PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) '�
�กb0�a"��%c�/�L
)?M�a@7ก@7/8��%̂�ก�87_�	'/�/M$�	�/M�)�0@��)

 /d7�	d ก���C����������	
��7ก$��J@��%�0�%$	4
�I�"H��ก���%$	4
�#%$7@H�����������	
�ก����ก��a@7ก@7/8�G$ก 

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

ก�������	
ก���������������������
�

7)*�87��)�	
�  1  7�9���  2557    ;<��)�	
�  30  ก)�����  2558

�e��J��7M� �"@
$&a@7�!$���

3/ I���J������
G�"�`Cd@a�
G$ก/�L
) #$&���������	
�H��7 D /	4�กM�a5d���กก��`Cd@a�
G$ก/�L
)

*  �!$���/�L
)?M� B�/	4�	d G��
g57 �!$���/�L
)?M�/d7G�� Gก�"J
 �!$���G�	d?M�/d7G�� 

    �J"�#H����������	
�ก����ก��  ���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�)  ���������	
���
/&�0	
�G��J
$7/8�

    #$&���B("���
/	4�ก	4
Ja"@7ก0ก��%hM0HMก��ก@7/8� i J�/	4�e��Ji 

 /d7�	d ก���C����������	
��7ก$��J@��%�0�%$	4
�I�"H��ก���%$	4
�#%$7@H�����������	
�ก����ก��a@7ก@7/8�G$ก 

(g"��	)
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

��ก������	
	��	 �
�	���  
� ��	��� 30 ก�	���	 2558 

��	 ���  
3 ��!	 

��	 ���  
6 ��!	 

��	 ���  
1 $% 

��	 ���  
3 $% 

	�&'�ก��	��
��()��ก�� 
(14 ,���)� 2553) 

���������	
���� (���) 11.7395 11.9178 11.4804 11.0984 10.0000 

ก������� ก!�"!#$���%�!#��%!&���� & +0.06% -1.44% +2.32% +1.91% +3.30% 

,-	.#/	-  (Benchmark):  
 -.�# Barclays Capital US Aggregate (���)   

+2.31% +1.17% +6.21% +4.63% +5.54% 

 

��กE�!ก�!	- F�ก�! G���%����H��ก����!	�I�-��#/ J KL- �G�,����,!M��ก�!	- F� G���%���� 
H��ก����!	�H��E�����!%N-�L- ก�!���� 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 #����� 2557 �'��"	�� 30 ก"	���	 2558)  

����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. 	����C  ��������� 
2. 	��%��2���2�    	G��	H(�I' 
3. 	�K�L*�2�  ���*)���)� 
4. 	�)��N�2  '���*กก�� 
5. 	��%���*�N��*'	�  �)�	 *% 
6. 	�'�!��*	!�  %�	�� 
7. 	���N'*ก�  ������C%��%�� 
 

(3) ������ก����������	�������	�ก/	 1 !	 3 ���,��	�	�	�������	��,���	���0-�1����"2���- (������ . �"	�� 30 ก"	���	 2558) 

ก����	�34-ก���5�6���/����/�7	��	-7:  ��ก��&�� 	������	�ก�	 1 I	 3 ��ก���������I������ 	G�� '(�	�	 1 ก���� ��R	%*�%��	����C 44.15  

(4) �"#��:��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����G�G���������	�� ����ก"� 34.36% 
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