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กองทุนเป�ดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรนบอนด 
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��������ก���������ก��ก����� ก������ ���ก�� (������!) #����$��������$���������%�%���� 6 ����� #��ก������'(�ก������
)������� ��� ��������  (KF-TRB) 0�1�20������3 1 0���56 2557 
:������3 31 6���56 2558 6������	
����������� )��6�����%�����
�����1 

��ก������������ 

ก������'(�ก������)������������������ 6�6��5��������$��$��=� > �����3 31 6���56 2558 ����ก�� 1,282.43 �	����� 5���'B�6��5��
������$��$��=�0���������������ก�� 11.9178 ��� )��6���ก�������������	����� 6 ����� ���36#:1��	���% 7.64 �	��ก����ก>D�
6�0�E��ก�������ก������������ ��3���36#:1��	���% 9.99 

F��%ก�������G�H�����3����6� 

ก��#���0��#������Eก��)�ก)����66���6���กก������#��ก���0��)0�������Eก��#��$��E!2�%�����3 PIMCO N:3�O�	'�����
5��ก��>������������	���% 2.50 -3.00 ��ก���6��3�	���% 2.72-3.25 2�% 5.75 - 6.75 ��ก���6��3�	���% 6.00-7.00 0�6������ 
�����O�กQ�� ��R��ก��#��ก��STU�0���������Eก��#��ก���6'�%�����)�'2�%V�3'�W���3O�	�������$�5���ก6�0�ก������5����H��
'��6�>�%�'B�'X����$���$���0��ก��#���0��#������Eก��)�กG��%�%
��O' ��ก�����5��0��0�6��R��ก��#������Eก��)�ก
�����Gก�	H��)���Y��%ก���6'�%��� BRIM N:3�O�	2ก� ���N�� ��$�N�� ������� 2�%�6QกN�)ก ��36���0��ก��#���0���������Eก����303��2�%
�'B�ก���6'�%�����3O�	�����ก�%��G��H������กก������#����5�$��5	�)F5F�>D���3���������0�����3��)���Y��% ���N�� ��$�N�� 
2�%�6QกN�)ก ��ก��ก��1 'X����$��5�V��30	��0��0�6��ก'�%ก���:3�5��ก���������6�0�ก��2���#	6���#��5>%ก��6ก���)����
ก������$��E! ��3�%$����ก�%��0��������ก�������G�0���0��$����1$��E!2�%0����ก��G6� )����ก���5��%�$���GV�
5��ก��>����ก��#:1���0����ก���1�5��1�2�ก�%�ก��#:1�G�O0�6�$��3 3 #��'Z 2558 

2��)�	6ก������� 

6�6��0��$��E! (US outlook): =��5��ก���$��E! 6�6�66���H����ก0��ก��STU�0��#��0���2�����2�%����Eก��G�F����6
�����0�����3�� )��O�	'���5��ก��>���0��ก���������G�'Z 2558 �'B��	���% 5.0 
:� 5.2 ������ก���6��3�	���% 5.2 
:� 5.3 ��3
���2���O�	�6�3������=����56��3����6� ��ก��ก��1 5>%ก��6ก���)����ก������O�	$��$�VV�>
:�ก�������#��ก��'���#:1���0��
��ก���1��)�����%#:1�����ก��0����#����Eก���'B�$��5�V N:3��'B�ก��$%�	��
:�5��6�������G�ก����������)����ก������2��
�#	6��� �����O�กQ�� 0���'�%�6�����5>%ก��6ก���)����ก������$��E! 6�2��)�	6��3�%O6����#:1���0����ก���1� N:3�ก��'���#:1�
��0����ก���1�5��1�2�ก�%�ก��#:1�G�H���O0�6�$��3 3 #��'Z �.�. 2558 $��5�	��ก��2
��ก��>�#��5>%ก��6ก���)����ก������  

�	���0���1 ������! �:�5�������0����0��2�����=��0���E���$��E! �%�%����%2ก���0��G�ก���25�0���H��� 3 �����#	���	� 
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$�VV�>ก��#:1���ก���1���ก5>%ก��6ก���)����ก������ 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,210,948,420.28  บาท) 1,278,695,336.47      

เงินฝากธนาคาร 918,296.64                

ลูกหนี0สญัญาแลกเปลี4ยนเงินตราต่างประเทศ 2,740,419.16             

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 172,655.96                

จากการขายหน่วยลงทุน 645,160.27                

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 654,192.83                
รวมสินทรัพย์ 1,283,826,061.33      

หนี0 สิน

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 355,940.92                

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี4ยนหน่วยลงทุน 446.80                       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,012,213.27             

หนี0 สินอื4น 23,749.90                  

หนี0 สินรวม 1,392,350.89             
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,282,433,710.44      

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที4ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที4ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,076,065,180.79      

กาํไรสะสม 368,051,897.35         

บญัชีปรับสมดุล (161,683,367.70)
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,282,433,710.44      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.9178                     

จาํนวนหน่วยลงทุนที4จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 107,606,518.0692     

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบดุล

ณ 31 มีนาคม 2558
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 322,914.06              

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 3,852,147.53           

  รายไดอื้5น 10,337,407.85         

รายไดท้ั�งสิ�น 14,512,469.44         

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 4,263,140.55           

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 190,988.70              

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,023,153.79           

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 49,862.84                

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 5,527,145.88           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 8,985,323.56           

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที5เกิดขึ�นทั�งสิ�น (1,359,459.53)

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที5ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 40,518,120.33         

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที5เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 39,158,660.80         
การเพิ5มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 48,143,984.36         

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที5 31 มีนาคม 2558
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               Unaudited

หมายเลข

ตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               3.38

บมจ.ธ.ทิสโก้ 1.5000      เมื8อทวงถาม 3,304,617.56 3,304,617.56 0.26

บมจ.ธ.ยโูอบี 1.2500      เมื8อทวงถาม 38,806,770.52 38,806,770.52 3.03

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 0.8000      เมื8อทวงถาม 1,045,274.35 1,045,274.35 0.08

ธนาคารซิตี�แบงก ์สาขากรุงเทพฯ

จาํนวนดอลลาห์ 100 เหรียญ 0.0000 เมื8อทวงถาม 3,255.00 0.00

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

จาํนวน 1,496,769.6130 หน่วย

มูลค่าหน่วยละ 25.36 เหรียญดอลลาร์

รวมเป็นเงิน 37,958,077.39 เหรียญดอลลาร์ PTRBDFE ไม่มีกาํหนดอายุ 1,167,788,502.85  1,235,535,419.04  96.62
1,278,695,336.47 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31  มีนาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 มนีาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 44,247,615.03 3.45
     เงินฝากธนาคาร
         TRIS
             Rate A 3,312,232.10 0.26
         S&P
             Rate A- 1,965,974.76 0.15
         FITCH-LONG
             Rate AAA 38,969,408.17 3.04
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,235,538,674.04 96.34
     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 1,235,535,419.04 96.34
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA- 3,255.00 0.00
สัญญาซื4อขายล่วงหน้า 2,740,419.16 0.22
     สัญญาที?อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี?ยน-สัญญาแลกเปลี?ยนเงินตราต่างประเทศ
         TRIS
             Rate A+ (575,630.00) (0.04)
         FITCH-LONG
             Rate AAA 4,948,363.68 0.39
             Rate AA+ (1,606,846.50) (0.13)
             Rate AA (25,468.02) 0.00
อื8นๆ (92,997.79) (0.01)
     ลูกหนีG 1,299,353.10 0.10
     เจา้หนีG (379,690.82) (0.03)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,012,660.07) (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,282,433,710.44 100.00
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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. กรุงไทย ป้องกนัความเสี!ยง 295,737,403.50              (0.1253) 02-เม.ย.-15 (1,606,846.50)
สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี!ยง 270,151,960.50              0.1371 09-เม.ย.-15 1,757,819.75        
สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี!ยง 270,787,036.00              0.2488 16-เม.ย.-15 3,190,543.93        
สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี!ยง 340,406,650.00              (0.0449) 23-เม.ย.-15 (575,630.00)
สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี!ยง 297,216,360.00              0.0100 02-เม.ย.-15 127,890.00           
สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี!ยง 295,390,100.00              (0.0120) 30-เม.ย.-15 (153,358.02)

-                       

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/ 4,263.14 0.625

���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�) (Trustee Fee) 190.99 0.028

���������	
���
/&�0	
� (Registrar Fee) 1,023.15 0.150

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

���������	
�?@00A(	 (Auditing Fee) 49.86 0.007

���C("���
@D4� E (Others) - -

������������	)*�+�,  3/ 5,527.14         0.810

H��
�HI8

1/ J���K�L�6	�!$����MN4� L�6	�8�กN��OM�& H�D@L�6	@D4�C� I��/	4�&08JK"C�'��7ก����ก��ก@7/8��K�

(H��K
:M�0�/) /�M
)?N�* (I�@%R) 1/

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

CH"#ก�ก@7/8��%_�ก�87`�	'/�/N$�	�/N�)� 0@��) C�@I���"@
$& 50 a547�&�/��ก0�"@
$& 0.625 I�@%Rb@7�!$����7N�$7/8�C�ก@7/8�

 PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) '�
�กc0�b"��%d�/�M
)?N�b@7ก@7/8��%_�ก�87`�	'/�/N$�	�/N�)�0@��)

 /e7�	e ก���D����������	
��7ก$��K@��%�0�%$	4
�J�"I��ก���%$	4
�#%$7@I�����������	
�ก����ก��b@7ก@7/8�H$ก 

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

ก�������	
ก���������������������
�

7)*�87��)�	
�  1  7�9���  2557    :;��)�	
�  31  �
����  2558

�f��K��7N� �"@
$&b@7�!$���

3/ J���K������
H�"�aDe@b�
H$ก/�M
) #$&���������	
�I��7 E /	4�กN�b5e���กก��aDe@b�
H$ก/�M
)

*  �!$���/�M
)?N� C�/	4�	e H��
h57 �!$���/�M
)?N�/e7H�� Hก�"K
 �!$���H�	e?N�/e7H�� 

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

    #$&���C("���
/	4�ก	4
Kb"@7ก0ก��%iN0INก��ก@7/8� j K�/	4�f��Kj 

 /e7�	e ก���D����������	
��7ก$��K@��%�0�%$	4
�J�"I��ก���%$	4
�#%$7@I�����������	
�ก����ก��b@7ก@7/8�H$ก 

(h"��	)
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

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

� 	!���  
3 ��"	 

� 	!���  
6 ��"	 

� 	!���  
1 $% 

� 	!���  
3 $% 

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

���������	
���� (���) 11.6348 11.4804 11.2779 10.4893 10.0000 

ก������ !ก"�#"$%���&�"$��&"'����!' +9.76% +7.64% +5.67% +4.54% +4.30% 

+,	-$.	,! (Benchmark):  
!,-�$ Barclays Capital US Aggregate (���)   

+9.74% +9.99% +8.18% +6.23% +6.60% 

 

��กD�"ก�"	,!E�ก�"!F���&����G��ก����"	�H�,��$. I!JK,!�F�+����+"L��ก�"	,!E�!F���&���� 
G��ก����"	�G��D�����"&M,�K,!ก�"���� 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 #����� 2557  �'��"	�� 31 �	��� 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����	 - �"	�� 31 �	��� 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����	 (portfolio turnover ratio)  !	����;�;���������	�� ����ก"� 16.61% 

(4) �ก������	�������	�ก@	 1 !	 3 A,�ก���������!,������	'�� +��	�	 1 ก���� �BC	.",.��	�����; 40.34 
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