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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบดลุ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 

   บาท 
 หมายเหตุ  2558  2557 

สนิทรพัย ์      
เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 2.3,3  893,272,789.55  870,708,345.08 
 (ราคาทนุ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 เทา่กบั 1,190,124,212.64 บาท)    
 (ราคาทนุ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2557 เทา่กบั 1,074,364,646.26 บาท)    
เงนิฝากธนาคาร 6  9,940,028.51  12,680,209.03 
ลกูหนี%สญัญาซื%อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   7,331.72  - 
ลกูหนี%      
 จากดอกเบี%ย   11,763.13  10,699.84 
 จากการขายเงนิลงทนุ   6,521,812.54  - 
 จากการขายหน่วยลงทนุ   47,000.00  412,100.00 
รวมสนิทรพัย ์   909,800,725.45  883,811,353.95 

หนี%สนิ      
เจา้หนี%      
 จากการรบัซื%อคนืหน่วยลงทนุ   2,561,986.28  614,252.24 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     950,113.02  990,897.90 
หนี%สนิอื$น   25,365.47  24,293.40 
รวมหนี%สนิ   3,537,464.77  1,629,443.54 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   906,263,260.68  882,181,910.41 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ      
ทนุที$ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน      
 หน่วยลงทนุที$ออกจาํหน่าย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท      
 ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 จาํนวน 78,843,779.8523 หน่วย      
 ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 78,102,592.9911 หน่วย   788,437,798.52  781,025,929.91 
กาํไรสะสม      
 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   (183,965,437.65)  (201,020,476.73) 
 บญัชปีรบัสมดลุ     301,790,899.81  302,176,457.23 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   906,263,260.68  882,181,910.41 
จาํนวนหน่วยลงทนุที$จาํหน่ายแลว้ทั %งหมด   78,843,779.8523  78,102,592.9911 
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย    2.5   11.4944   11.2951 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

ประเภทเงนิลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/  หมายเลข  วนัครบอายุ  จาํนวนหน่วย  มลูค่ายุตธิรรม  รอ้ยละของ 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์  ตราสาร      (บาท)  มลูค่าเงนิลงทุน 

หน่วยลงทุน           
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ           
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ           
   SPDR Gold Trust  US78463V1070  ไม่มกีาํหนดอายุ  228,510.00  893,272,789.55  100.00 

 
(ราคาทุน 32,792,114.53 ดอลลาร์สหรฐั มลูค่าหน่วยละ  
143.504068 เหรยีญดอลลารส์หรฐั 1,190,124,212.64 บาท)         

รวมหน่วยลงทุน        893,272,789.55  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,190,124,212.64 บาท)      893,272,789.55  100.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 
 

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

ประเภทเงนิลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/  หมายเลข  วนัครบอายุ  จาํนวนหน่วย  มลูค่ายุตธิรรม  รอ้ยละของ 
ผูอ้อกหลกัทรพัย์  ตราสาร      (บาท)  มลูค่าเงนิลงทุน 

หน่วยลงทุน           
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ           
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ           
   SPDR Gold Trust  US78463V1070  ไม่มกีาํหนดอายุ  229,580.00  870,708,345.08  100.00 

 
(ราคาทุน 33,186,033.43 ดอลลาร์สหรฐั มลูค่าหน่วยละ  
144.551065 เหรยีญดอลลารส์หรฐั 1,074,364,646.26 บาท)         

รวมหน่วยลงทุน        870,708,345.08  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,074,364,646.26 บาท)      870,708,345.08  100.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 
 
   บาท 
 หมายเหตุ  2558  2557 
รายไดจ้ากการลงทนุ 2.2     
 รายไดด้อกเบี%ย   38,815.05  45,825.43 
 รวมรายได ้   38,815.05  45,825.43 
คา่ใชจ้่าย 2.2     
 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  7  8,633,685.98  8,777,166.53 
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  7  623,543.99  633,906.51 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 7  1,438,947.67  1,462,861.15 
 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี   63,000.00  60,000.00 
 คา่ใชจ้่ายอื$น   12,369.94  21,272.09 
 รวมคา่ใชจ้า่ย   10,771,547.58  10,955,206.28 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ    (10,732,732.53)  (10,909,380.85) 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื$น      
 รายไดอ้ื$น 8  405,039.60  353,121.85 
 กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี$ยน 2.4  131,034,210.39  35,304,825.19 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากการซื%อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 
  

7,331.72 
  

- 
 รวมรายได ้(คา่ใชจ้่าย) อื$น   131,446,581.71  35,657,947.04 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ      
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$เกดิขึ%นจากเงนิลงทนุ 2.2  (10,463,688.19)  (3,439,163.25) 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทนุ 2.2  (93,195,121.91)  (87,762,848.93) 
 รวมกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุที$เกดิขึ%น     
  และยงัไมเ่กดิขึ%น   (103,658,810.10) (91,202,012.18) 
การเพิ$มขึ%น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน   17,055,039.08 (66,453,445.99) 
      
กาํไรสะสม (ขาดทนุ) ตน้ปี   (201,020,476.73)  (134,567,030.74) 
บวก การเพิ$มขึ%น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน  17,055,039.08  (66,453,445.99) 
กาํไร (ขาดทนุ) สะสมปลายปี   (183,965,437.65)  (201,020,476.73) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 

 

 บาท 
 2558  2557 
การเพิ$มขึ%นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งปี    
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ (10,732,732.53)  (10,909,380.85) 
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื$น 131,446,581.71  35,657,947.04 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธเิกดิขึ%นจากเงนิลงทนุ (10,463,688.19)  (3,439,163.25) 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทนุ (93,195,121.91)  (87,762,848.93) 
การเพิ$มขึ%น (ลดลง) สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธทิี$เกดิจากการดาํเนินงาน 17,055,039.08  (66,453,445.99) 
    
การเพิ$มขึ%น (ลดลง) ของทนุที$ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ     
 (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)    
 หน่วยลงทนุที$ขายในระหวา่งปี    
 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 จาํนวน 12,392,950.5131 หน่วย)    
 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 จาํนวน 12,487,147.9730 หน่วย) 123,929,505.13  124,871,479.73 
 หกั หน่วยลงทนุที$รบัซื%อคนืในระหว่างปี    
 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58 จาํนวน 11,651,763.6519 หน่วย)    
 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 จาํนวน 7,478,423.6238 หน่วย) (116,517,636.52)  (74,784,236.24) 
 บวก การเปลี$ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุลในระหว่างปี (385,557.42)  6,814,407.48 
การเพิ$มขึ%นสทุธขิองทนุที$ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7,026,311.19  56,901,650.97 
    
การเพิ$มขึ%น (ลดลง) ของสนิทรพัยส์ทุธใินระหว่างปี 24,081,350.27  (9,551,795.02) 
สนิทรพัยส์ทุธติน้ปี 882,181,910.41  891,733,705.43 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายปี 906,263,260.68  882,181,910.41 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 
 บาท 
 2558  2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
 การเพิ$มขึ%นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน  17,055,039.08  (66,453,445.99) 
 บวก รายการปรบักระทบการเพิ$มขึ%นในสนิทรพัยส์ทุธจิาก    
   การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิี$ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)    
   กจิกรรมดาํเนินงาน         
 ซื%อเงนิลงทนุ (309,253,724.36)  (208,177,574.92) 
    ขายเงนิลงทนุ 314,469,719.78  164,499,230.65 
    ลกูหนี%จากดอกเบี%ยคา้งรบั (เพิ$มขึ%น) ลดลง (1,063.29)  5,078.91 
 ลกูหนี%จากการขายเงนิลงทนุ (เพิ$มขึ%น) ลดลง (6,521,812.54)  - 
    ลกูหนี%จากการขายหน่วยลงทนุ (เพิ$มขึ%น) ลดลง 365,100.00  (282,100.00) 
    เจา้หนี%จากการรบัซื%อคนืหน่วยลงทนุเพิ$มขึ%น (ลดลง) 1,947,734.04  567,621.34 
    คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ$มขึ%น  (ลดลง) (40,784.88)  7,007.54 
    หนี%สนิอื$นเพิ$มขึ%น (ลดลง) 1,072.07  (729.38) 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี$เกดิขึ%นจากเงนิลงทนุ 10,463,688.19  3,439,163.25 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทนุ 93,195,121.91  87,762,848.93 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุจากสญัญาซื%อขาย    
  เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (เพิ$มขึ%น) ลดลง (7,331.72)  - 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยน (131,439,249.99)  (35,304,825.19) 
  เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (9,766,491.71)  (53,937,724.86) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
    ขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี 138,536,468.99  146,176,428.10 
    รบัซื%อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (131,510,157.80)  (89,274,777.13) 
  เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 7,026,311.19  56,901,650.97 
เงนิสดเพิ$มขึ%นสทุธ ิ (2,740,180.52)  2,963,926.11 
เงนิสด ณ วนัตน้ปี 12,680,209.03  9,716,282.92 
เงนิสด ณ วนัปลายปี 9,940,028.51  12,680,209.03 
    
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเพิ$มเตมิ    
 เงนิสด ณ วนัปลายปี ประกอบดว้ย    
 เงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัย ์    
  - เงนิบาท 9,940,028.51  12,680,209.03 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ$งของงบการเงนินี% 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558, 2557, 2556, 2555, 2554 และสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 
ตั �งแต่วนัที� 27 สิงหาคม 2552 (วนัจดทะเบียนจดัตั �งกองทุน) ถึงวนัที� 30 กนัยายน 2553 

 
 บาท 

 สาํหรบัปีสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน   สาํหรบัรอบระยะ 

           เวลาบญัชตีั %งแต่วนัที$ 

           27 สงิหาคม 2552 

           (วนัจดทะเบยีนจดัตั %ง 

           กองทุน) ถงึวนัที$ 

 2558  2557  2556  2555  2554  30 กนัยายน 2553 

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)            

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 11.2951  12.1998  16.1167  15.1470  12.1101  10.0000 

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทุน            

 รายได ้(ค่าใชจ้่าย) สุทธจิากกจิกรรมลงทุน (0.1934)  (0.1105)  (0.2083)  (0.1910)  (0.1876) (0.3152) 

 รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื$น 2.3690  0.3612  0.3178  (0.1737)  0.5002 (2.4790) 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี$เกดิขึ%นจากเงนิลงทนุ (0.1886)  (0.0348)  (0.0668)  0.0265  0.1367  0.1139 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทุน (1.6796)  (0.8891)  (5.1186)  1.4792  2.8175  4.9834 

การเพิ$มขึ%นในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดาํเนินงาน 0.3074  (0.6732)  (5.0759)  1.1410  3.2668  2.3031 

บวก ส่วนเปลี$ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุล (0.1081)  (0.2315)  1.1590  (0.1713)  (0.2299) (0.1930) 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายปี 11.4944  11.2951  12.1998  16.1167  15.1470  12.1101 

            

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นในสินทรพัยส์ทุธิ            

 จากการดาํเนินงานต่อมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 1.90  (7.30)  (29.13)  7.19  21.31  10.70 

            

อตัราส่วนการเงินที�สาํคญัและข้อมลูประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั            

อตัราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) 1.20  1.20  1.20  1.21  1.23  1.47 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี$ยระหวา่งปี (%) 0.00  0.01  0.01  0.01  0.01  0.00 

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ%าหนกัของการซื%อขายเงนิลงทุนระหวา่งปี           

 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี$ยระหวา่งปี * (%)  55.65  40.93  68.18  72.20  103.10  213.85 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี$ยระหวา่งปี (บาท) 896,470,292.63  910,490,804.88  976,904,691.38  799,738,360.43  373,685,304.93  120,258,505.45 

มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธปิลายปี (บาท) 906,263,260.68  882,181,910.41  891,733,705.43  953,128,290.92  516,493,536.54  202,208,039.86 

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืปลายปี (หน่วย) 78,843,779.8523  78,102,592.9911  73,093,868.6419  59,138,830.7467  34,098,678.0696  16,697,448.6596 

 
ขอ้มลูเพิ$มเตมิ :-   
 * มลูค่าการซื%อขายเงนิลงทุนระหว่างปี ไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตั _วสญัญาใชเ้งนิ และการ
ซื%อขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนืหรอืซื%อคนื และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลี$ยถ่วงนํ%าหนักตามระยะเวลาที$มอียู่
ในระหว่างปี 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดกรงุศรโีกลดเ์พื$อการเลี%ยงชพี  
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เพื$อการเลี%ยงชพี (Krungsri Gold RMF : KFGOLDRMF) เป็นกองทุนรวมทองคาํ
แบบทั $วไปและเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที$เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุน
เดยีว (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมเพื$อการเลี%ยงชพีสาํหรบัผูล้งทุนทั $วไป (retail fund) ประเภทรบัซื%อคนื
หน่วยลงทุนตามมลูค่าสนิทรพัย์สุทธ ิกองทุนมวีตัถุประสงคข์องโครงการเพื$อระดมทุนจากผูล้งทุนทั $วไปและนํา
เงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที$มเีป้าหมายใหผ้ลตอบแทนการถอืครองหน่วยลงทุนใน
ระยะยาวเพื$อโอกาสไดร้บัผลตอบแทนเทยีบเคยีงกบัการลงทนุในทองคาํ การลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เพื$อ
การเลี%ยงชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีแต่ทั %งนี% ผูถ้อืหน่วยจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และเงื$อนไขที$กาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร และมลีกัษณะของกองทนุดงันี% 

   วนัที$จดทะเบยีนจดัตั %งกองทนุ : วนัที$ 27 สงิหาคม 2552 
   ทนุจดทะเบยีนของโครงการ : จาํนวน 2,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 200 ลา้นหน่วยลงทนุ  
      หน่วยลงทนุละ 10 บาท  
   อายขุองโครงการ : ไมก่าํหนดอายโุครงการ 
   นโยบายจ่ายเงนิปนัผล : กองทนุไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผล 

กองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เพื$อการเลี%ยงชพี จดัการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร  ี จํากดั 
กองทนุมนีโยบายที$จะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ในอตัราส่วนโดยเฉลี$ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ$งกองทุนดงักล่าวจดัตั %งและจดัการโดย World Gold Trust 
Services,LLC ที$ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ$งเป็นองคก์รที$ไม่แสวงหากําไรที$จดัตั %งขึ%นตาม
กฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์ นอกจากนี% กองทุนดงักล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์นิวยอร์ก 
ญี$ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโ์ปร ์

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศไทย สําหรบัการดําเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนใน
ต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่องของกองทนุ หรอืสาํหรบัการอื$นใดอนัมลีกัษณะทาํนองเดยีวกนันี% โดยจะลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ี$เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก ่เงนิฝาก ตราสารทางการเงนิ และลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื$น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื$นที$ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั %งนี% กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซื%อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื$อป้องกนัความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็าม กองทุนจะไม่
ลงทนุในตราสารที$มลีกัษณะของสญัญาซื%อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุศร ีจาํกดั เป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 
2. สรปุนโยบายการบญัชทีี$สาํคญั 
 2.1 เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิ 
   งบการเงนิของกองทุนไดจ้ดัทาํขึ%นและนําเสนอตามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที$ 106 เรื$อง การ

บญัชสีาํหรบักจิการที$ดําเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และมาตรฐานการบญัชอีื$นที$เกี$ยวขอ้ง ซึ$งเป็น
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที$ถอืปฏบิตัใินประเทศไทย 

 2.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
  2.2.1  รายไดจ้ากเงนิลงทนุรบัรูต้ามเกณฑส์ทิธ ิดงันี% 
    ดอกเบี%ยรบับนัทกึเป็นรายไดต้ามระยะเวลาที$พงึไดร้บั 
    ดอกเบี%ยรบัจากการตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดของตราสารหนี%ตามระยะเวลาที$เหลอื

ของตราสารหนี% ใชว้ธิอีตัราดอกเบี%ยที$แทจ้รงิ   
    กาํไรหรอืขาดทุนที$เกดิขึ%นจรงิ จากการจําหน่ายเงนิลงทุนบนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย 

ณ วนัที$จาํหน่ายเงนิลงทนุ โดยตน้ทนุของเงนิลงทนุที$จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี$ยถ่วงนํ%าหนกั 
    กาํไรหรอืขาดทุนที$ยงัไม่เกดิขึ%นจรงิ จากการเปลี$ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

บนัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ 
  2.2.2 คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

 
 2.3 การวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 

   เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัที$กองทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 
ตน้ทนุของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซื%อเงนิลงทนุและคา่ใชจ้่ายโดยตรงทั %งสิ%นที$กองทุนจ่าย เพื$อให้
ไดม้าซึ$งเงนิลงทนุนั %น 

   เงนิลงทนุในหน่วยลงทุนในต่างประเทศแสดงตามมลูค่ายุตธิรรม คาํนวณโดยใชร้าคาจากบรษิทั   
ผูเ้สนอซื%อเสนอขายตราสารหรอืราคาปิดที$ประกาศจาก Bloomberg 

   เงนิลงทนุในตราสารหนี%ในประเทศแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม โดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนที$
ประกาศโดยสมาคมตราสารหนี%ไทย 

   สําหรบัมูลค่ายุติธรรมของตั _วแลกเงนิ ตั _วเงนิคลัง หุ้นกู้ และพนัธบตัรที$มีอายุตํ$ากว่า 90 วัน 
คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนเมื$ออายุคงเหลอืของตราสารเท่ากบั 90 วนั ที$ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี%ไทยหรอือตัราผลตอบแทนที$ได้มาสําหรบัตราสารที$จะครบกําหนดอายุใน 90 วนันับตั %งแต่
วนัที$ลงทนุ 

   เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์อื$นๆแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยผู้จดัการกองทุนจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรม โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนเพื$อใช้ในการ
คาํนวณมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุรวมซึ$งประกาศโดยสมาคมบรษิทัจดัการกองทนุ 

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัคา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธทิี$ยงัไม่เกดิขึ%นในงบ
กาํไรขาดทนุ 
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 2.4 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 
   รายการที$เป็นเงนิตราต่างประเทศไดบ้นัทกึไวเ้ป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$เกดิ

รายการ การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี%สนิที$เป็นเงนิตราต่างประเทศใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนเงนิตราสกุล
ต่างประเทศโดยใชร้าคาปิดที$ประกาศจาก Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ กาํไรหรอืขาดทุนที$
เกดิขึ%นจรงิและที$ยงัไมเ่กดิขึ%นจรงิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงวดปจัจุบนั 

   สญัญาซื%อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าบนัทกึบญัชทีนัทเีมื$อเกดิรายการตามอตัราแลกเปลี$ยน
  ตามสญัญา และจะบนัทกึผลต่างของอตัราแลกเปลี$ยนตามสญัญากบัอตัราแลกเปลี$ยนล่วงหน้าของ
  ระยะเวลาที$เหลอือยูข่องสญัญา เป็นกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจรงิในงวดปจัจุบนั 

 
 2.5 สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ 
   กองทนุคาํนวณสนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ โดยการหารมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธดิว้ยจํานวนหน่วย

ลงทนุที$จาํหน่ายแลว้ทั %งหมดที$คงเหลอื ณ วนัที$คาํนวณ 
  
 2.6 การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
   ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชก้าร

ประมาณและตั %งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ$งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที$เกี$ยวกบัสนิทรพัย์หนี%สนิ 
รายได ้คา่ใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกี$ยวกบัสนิทรพัยแ์ละหนี%สนิที$อาจเกดิขึ%น ซึ$งผลที$เกดิขึ%นจรงิอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนที$ประมาณไว ้

 
 2.7 บญัชปีรบัสมดุล 
   ส่วนหนึ$งของราคาขายหรอืราคารบัซื%อคนืของหน่วยลงทุนซึ$งเท่ากบัจํานวนของกาํไรสะสมที$ยงั

ไมไ่ดแ้บ่งสรร ณ วนัที$เกดิรายการของจํานวนหน่วยลงทุนที$ขายหรอืรบัซื%อคนืจะถูกบนัทกึในบญัชปีรบั
สมดุล 

 
 2.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 
   บุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนักบักองทุน หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที$ลงทุนในส่วนไดเ้สยีของ

กองทนุ ตั %งแต่รอ้ยละ 10 ของสว่นไดเ้สยีทั %งหมดที$มสีทิธอิอกเสยีงไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอืฝา่ย
บริหาร ซึ$งประกอบด้วยบุคคลที$ร ับผิดชอบในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที$กําหนดนโยบายหรือ
ตดัสนิใจเพื$อใหก้องทนุบรรลุวตัถุประสงคท์ี$วางไว ้ทั %งนี%รวมถงึคู่สมรสหรอืบุตรที$ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของ
ฝา่ยบรหิาร 

   นอกจากนี% บุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บุคคลหรอืกจิการที$มอีํานาจควบคุม
กองทนุ หรอือยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคมุของกองทนุ หรอืมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทุน หรอือยู่
ภายใตอ้ทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทนุ 
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    2.9    มาตรฐานการบญัชใีหม ่มาตรฐานการบญัชทีี$มกีารปรบัปรงุและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม ่
   ผูบ้รหิารของกองทุนได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการบญัชทีี$มกีาร

ปรบัปรุงและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม่ ที$มผีลบงัคบัใชว้นัที$ 1 มกราคม 2556 และวนัที$ 1 
มกราคม 2557 ไม่มผีลกระทบที$เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิที$นําเสนอ 

 
3. เงนิลงทนุ 
  เงนิลงทนุ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2558  2557 

 ราคาทุน  มลูค่ายุตธิรรม  ราคาทุน  มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิลงทุนในต่างประเทศ        
 หน่วยลงทนุในกองทุนต่างประเทศ 1,190,124,212.64  893,272,789.55  1,074,364,646.26  870,708,345.08 

รวมเงนิลงทุน 1,190,124,212.64  893,272,789.55  1,074,364,646.26  870,708,345.08 

 
4. ขอ้มลูของกองทนุ SPDR Gold Trust 
  ชื$อกองทนุ  :  SPDR Gold Trust 
  ประเภท    :  กองทนุรวมอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
     นิวยอรก์ ญี$ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร ์     
  นโยบายการลงทนุ : มนีโยบายการลงทนุที$มุง่ลงทนุในทองคาํแท่งเพื$อสรา้งผลตอบแทนของกองทุน

หกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใน การจดัการทั %งหมดของกองทุนใกลเ้คยีงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคาํ 

  ผูด้แูลผลประโยชน์ : The Bank of New York 
  ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิ  :  HSBC Bank USA, N.A. 
  ตวัแทนจาํหน่าย   : State Street Global Markets LLC 
  บรษิทัจดัการ : Would Gold Trust Services, LLC ที$ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) 

 ซึ$งเป็นองค์กรที$ไม่ได้แสวงหากําไรที$จ ัดตั %งขึ%นตามกฎหมายของประเทศ
 สวสิเซอรแ์ลนด ์

  ดอลลารส์หรฐัฯ 
  2558  2557 
มลูคา่ยตุธิรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทนุ   107.71  117.15 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยของหน่วยลงทนุ   106.68  116.97 
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  ขอ้มลูเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที$ถอืโดยกองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เพื$อ

การเลี%ยงชพี ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มดีงันี% 
 2558  2557 
จาํนวนหน่วยลงทนุในกองทนุหลกั : หน่วย 228,510.00  229,580.00 
มลูคา่เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุ (ราคาทนุ) : ดอลลารส์หรฐัฯ 32,792,114.53  33,186,033.43 
มลูคา่เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุ (มลูคา่ยตุธิรรม) : ดอลลารส์หรฐัฯ 24,612,812.10  26,895,297.00 
อตัราสว่นของมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุต่อ     
  มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุคดิเป็น : % 98.57  98.70 

 
5. ขอ้มลูเกี$ยวกบัการซื%อขายเงนิลงทนุ 

 สําหรบัปีสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื%อขายเงนิลงทุนโดยไม่รวมเงนิฝาก
ธนาคารและตั _วสญัญาใชเ้งนิเป็นจํานวน 498.92 ล้านบาท และ 372.68 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
55.65 และรอ้ยละ 40.93 ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี$ยระหว่างปี 
 

6. เงนิฝากธนาคาร 
  กองทนุมเีงนิฝากธนาคาร ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ดงันี% 

 2558  2557 

 อตัราดอกเบี%ย  จาํนวนเงนิ  อตัราดอกเบี%ย  จาํนวนเงนิ 
 %  บาท  %  บาท 

ประเภทออมทรพัย ์        
ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)  0.375  9,940,028.51  0.375  12,680,209.03 

   รวม   9,940,028.51    12,680,209.03 

 
7. คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคดิในอตัรารอ้ยละ 0.90 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คดิในอตัรารอ้ยละ 0.065 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุคดิในอตัรารอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้จะคาํนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐาน

ในการคาํนวณ 
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8. รายไดอ้ื$น 

 รายได้อื$น คอื ค่าใชจ้่ายในการซื%อขายหลกัทรพัย์ที$เรยีกเกบ็จากผูท้ํารายการเมื$อผูถ้อืหน่วยมกีารสั $งซื%อ
ขายคนืหรอืสบัเปลี$ยนหน่วยลงทนุ โดยจะคาํนวณรวมเขา้ไปในราคาขายหรอืรบัซื%อคนืหน่วยลงทุนในอตัรารอ้ยละ 
0.15 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (ปี 2558 และ 2557 อตัรารอ้ยละ 0.15 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 

 
9. รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทนุ 

 บาท 
 2558  2557 

โอนกลบัรายการ (กาํไร) ขาดทนุที$ยงัไมเ่กดิขึ%น ณ วนัตน้ปี 203,656,301.18  115,893,452.25 
กาํไร (ขาดทนุ) ที$ยงัไมเ่กดิขึ%นของเงนิลงทนุที$คงเหลอื     
 ณ วนัสิ%นปี (296,851,423.09)  (203,656,301.18) 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจาก    
 เงนิลงทนุ 93,195,121.91  (87,762,848.93) 

 
  รายการกาํไร (ขาดทนุ) ที$ยงัไมเ่กดิขึ%น ณ วนัตน้ปีบางสว่นเกี$ยวขอ้งกบัเงนิลงทนุที$ไดข้ายไปแลว้ในปี ซึ$ง

ผลจากการขายนั %นไดป้รากฎอยูใ่นรายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$เกดิขึ%นจากเงนิลงทนุในงบกาํไรขาดทนุนี%แลว้ 
 

10. กาํไร (ขาดทนุ) สะสมตน้ปี 
 กาํไรสะสมตน้ปี สาํหรบัปีสิ%นสดุวนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  

 บาท 
 2558  2557 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุสะสม (38,545,905.10)  (27,636,524.25) 
รายได ้ (คา่ใชจ้่าย) อื$นสะสม 43,060,479.16  7,402,532.12 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$เกดิขึ%นจากเงนิลงทนุสะสม (1,878,749.61)  1,560,413.64 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี$ยงัไมเ่กดิขึ%นจากเงนิลงทนุสะสม (203,656,301.18)  (115,893,452.25) 

กาํไรสะสม (ขาดทนุ) ตน้ปีทั %งสิ%น (201,020,476.73)  (134,567,030.74) 
 

11. การบรหิารจดัการทนุ 
  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงนิของกองทุนคือการดํารงไว้ซึ$งความสามารถในการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื$อง และการดํารงไว้ซึ$งโครงสรา้งของทุนที$เหมาะสมเพื$อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุตามเงื$อนไขการจดัตั %งกองทนุ 
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12. เครื$องมอืทางการเงนิ 
 12.1 นโยบายการบญัชสีาํหรบัเครื$องมอืทางการเงนิ 
   นโยบายการบญัชทีี$สําคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ี การจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี%สนิ

ทางการเงนิ การวดัมลูค่า การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเครื$องมอืทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2 

 12.2 การบรหิารความเสี$ยงทางการเงนิสาํหรบัเครื$องมอืทางการเงนิ 
 กองทุนรวมบรหิารความเสี$ยงทางการเงนิที$อาจเกดิขึ%นในสนิทรพัย์ทางการเงนิจากการลงทุน 
โดยใชน้โยบายการลงทุนและระบบการจดัการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมมกีารใชต้ราสาร
อนุพนัธท์างการเงนิเพื$อป้องกนัความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยน 

 
 12.3 ความเสี$ยงดา้นอตัราดอกเบี%ย 
   กองทุนมีความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี%ยที$สําคญัอนัเกี$ยวเนื$องกบัเงนิฝากธนาคาร อย่างไรก็ตาม

เนื$องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจดัอยู่ในประเภทระยะสั %น และมอีตัราดอกเบี%ยปรบัขึ%นลงตามอตัรา
ตลาด ความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี%ยของกองทนุจงึอยูใ่นระดบัตํ$า 

 
   ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 กองทนุมสีนิทรพัยท์างการเงนิที$สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบี%ยไดด้งันี% 
 บาท 
 อตัราดอกเบี%ย

ปรบัขึ%นลงตาม
ราคาตลาด 

 อตัราดอกเบี%ย
คงที$ 

 ไมม่ดีอกเบี%ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        
เงนิลงทุน -  -  893,272,789.55  893,272,789.55 
เงนิฝากธนาคาร 9,940,028.51  -  -  9,940,028.51 

 
   ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2557 กองทนุมสีนิทรพัยท์างการเงนิที$สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบี%ยไดด้งันี% 
 บาท 
 อตัราดอกเบี%ย

ปรบัขึ%นลงตาม
ราคาตลาด 

 อตัราดอกเบี%ย
คงที$ 

 ไมม่ดีอกเบี%ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        
เงนิลงทุน -  -  870,708,345.08  870,708,345.08 
เงนิฝากธนาคาร 12,680,209.03  -  -  12,680,209.03 
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 12.4 ความเสี$ยงดา้นการใหส้นิเชื$อ 

 กองทุนมีความเสี$ยงที$อาจเกิดจากการที$คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที$ระบุใน
เครื$องมอืทางการเงนิเนื$องจากกองทนุมลีกูหนี%จากดอกเบี%ยเงนิลงทนุและเงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็าม 
สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั %น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความ
เสยีหายจากการเกบ็หนี% 
 

 12.5 ความเสี$ยงจากการลงทนุและจากอตัราแลกเปลี$ยน 
   กองทนุมคีวามเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยนที$สาํคญัอนัเกี$ยวเนื$องกบัเงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิ

ในต่างประเทศ ซึ$งการเปลี$ยนแปลงของอตัราแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศส่งผลใหเ้กดิการเปลี$ยนแปลง
ต่อมลูคา่ตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี%สนิทางการเงนิ 

   กองทุนมคีวามเสี$ยงจากการลงทุนในสญัญาซื%อขายล่วงหน้าเนื$องจากกองทุนมกีารลงทุนในตรา
สารทางการเงนิในต่างประเทศ และกองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ื$งสญัญาซื%อขายล่วงหน้าที$มตีวัแปรเป็น
อตัราแลกเปลี$ยนโดยมวีตัถุประสงคเ์พื$อป้องกนัความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยน (hedging) ทั %งจาํนวน 

   ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กองทุนมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที$เป็นสกุลเงนิตราต่าง 
ประเทศดงันี% 

 จาํนวน 
รายการ 2558  2557 
เงนิลงทนุ    
 สกลุเงนิ - ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 24,612,812.10  26,895,297.00 

 
   กองทนุไดแ้ปลงคา่รายการที$เป็นเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนถวัเฉลี$ย

ที$ประกาศโดย Bloomberg สาํหรบัปี 2558 ในอตัรา 1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เท่ากบั 36.2930 บาท (ปี 2557 
ใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนถวัเฉลี$ยที$ประกาศโดย Bloomberg : 1 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เทา่กบั 32.3740 บาท) 

   ในระหว่างปี กองทุนได้ทําธุรกรรมซื%อขายหรอืแลกเปลี$ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื$อ
ป้องกนัความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยนของเงนิลงทุนในตราสารทางการเงนิในต่างประเทศ ยอด
คงเหลอื ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558 มดีงันี% 

 2558 
สญัญาซื%อขายเงนิตราต่างประเทศ : ฉบบั 1 
มลูคา่สญัญาซื%อขายเงนิตราต่างประเทศ : ดอลลารส์หรฐัฯ 179,698.91 
ระยะเวลาครบกาํหนด : วนั 5 
มลูคา่ซื%อขายล่วงหน้า : บาท 6,529,144.26 
มลูคา่ยตุธิรรมจาํนวน : บาท 6,521,812.54 
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 12.6 ความเสี$ยงเกี$ยวเนื$องจากกองทนุหลกั 
   กองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เพื$อการเลี%ยงชพีมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศของกองทนุ SPDR Gold Trust โดยมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจ
เพิ$มขึ%นหรอืลดลงในชว่งเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื$นที$กองทนุลงทุนซึ$ง
อาจไดร้บัผลกระทบทั %งทางดา้นบวกหรอืลบจากปจัจยัความเสี$ยงต่างๆ อาท ิ

   - ความเสี$ยงจากการเปลี$ยนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) เป็นความเสี$ยงที$เกดิจากการ
  เปลี$ยนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกที$อาจจะเพิ$มสงูขึ%นหรอืลดตํ$าลงซึ$งจะสง่ผลกระทบต่อ
  กองทนุ เนื$องจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนมกีารเปลี$ยนแปลงตามราคาทองคาํในตลาดโลก 
  ดงันั %น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงหรอืปรบัตวัสงูขึ%นจะสง่ผลทาํใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
  กองทนุลดลงหรอืเพิ$มขึ%นไดเ้ชน่กนั 

   - ความเสี$ยงที$ราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ที$กองทุนหลกัจดทะเบยีนอาจมากกว่าหรอื
น้อยกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (NAV) เนื$องจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอหน่วยของ
กองทุนหลกัเปลี$ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําที$กองทุนหลกัถือครองอยู่ในขณะที$
ราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลกัทรพัย◌์เปลี$ยนไปตามอุปสงคแ์ละหรอือุปทานของตลาดใน
ขณะนั %น ดงันั %น กองทนุจงึมโีอกาสที$จะซื%อหรอืขายหลกัทรพัยก์องทนุหลกัในราคาที$สงูกว่าหรอื
ตํ$ากว่ามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยของกองทนุหลกัได ้

 

 12.7 ความเสี$ยงดา้นสภาพคล่อง  
   ความเสี$ยงด้านสภาพคล่อง คอืความเสี$ยงที$กองทุนอาจไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเนื$องมาจาก

การที$กองทุนไม่สามารถเปลี$ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดและ/หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตาม
ความตอ้งการและทนัต่อเวลาที$กองทนุตอ้งการใชเ้งนิสดไปชาํระภาระผกูพนัเมื$อครบกาํหนด 

   กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ$งเป็นหลกัทรพัยท์ี$จดทะเบยีนซื%อ
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์จงึซื%อขายไดง้า่ยและมสีภาพคล่องสงู กองทนุจงึมคีวามเสี$ยงดา้นนี%อยูใ่นเกณฑต์ํ$า 

 
   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื$องมอืทางการเงนินบัจากวนัที$ในงบดุล ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2558

มดีงันี% 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื$อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี   รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทุน 893.27  -  -  -  -  893.27 
เงนิฝากธนาคาร -  9.94  -  -  -  9.94 
ลกูหนี%จากดอกเบี%ย -  -  0.01  -  -  0.01 
ลกูหนี%จากการขายเงนิลงทุน -  -  6.52  -  -  6.52 
ลกูหนี%จากการขายหน่วยลงทุน -  -  0.05  -  -  0.05 
หนี%สนิทางการเงนิ            
เจา้หนี%จากการรบัซื%อคนืหน่วยลงทุน -  -  2.56  -  -  2.56 
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   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื$องมอืทางการเงนินบัจากวนัที$ในงบดุล ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2557 

มดีงันี% 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีําหนด 

ระยะเวลา 
 เมื$อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี   รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทุน 870.71  -  -  -  -  870.71 
เงนิฝากธนาคาร -  12.68  -  -  -  12.68 
ลกูหนี%จากดอกเบี%ย -  -  0.01  -  -  0.01 
ลกูหนี%จากการขายหน่วยลงทุน -  -  0.41  -  -  0.41 
หนี%สนิทางการเงนิ            
เจา้หนี%จากการรบัซื%อคนืหน่วยลงทุน -  -  0.61  -  -  0.61 

 
 12.8 มลูคา่ยตุธิรรม 
   เงนิลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิอื$นและหนี%สนิ

ทางการเงนิไมแ่ตกต่างไปจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
 

13. รายการบญัชกีบับุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั 
  ในระหว่างงวดกองทนุมรีายการบญัชทีี$สาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว

เป็นไปตามเงื$อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที$ตกลงกนัระหว่างกองทุนรวมและกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั ซึ$ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งันี% 

  บุคคลหรอืกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
ชื$อกจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั  เป็นบรษิทัจดัการกองทนุและนายทะเบยีน 
 
  กองทนุมรีายการที$มสีาระสาํคญักบักจิการที$เกี$ยวขอ้งกนั ดงันี% :- 

   บาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา  2558  2557 
รายการในระหว่างปี      
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจาํกดั      
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี$ระบุใน 

หนงัสอืชี%ชวนอตัรารอ้ยละ 
0.90 ต่อปี ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

  
 
 

8,633,685.98 

  
 
 

8,777,166.53 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี$ระบุใน 

หนงัสอืชี%ชวนอตัรารอ้ยละ 
0.15 ต่อปี ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

  
 
 

1,438,947.67 

  
 
 

1,462,861.15 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 กนัยายน 2558 
 

 บาท 
 2558  2557 
ยอดคงเหลอืปลายงวด     
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั    
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 716,055.33  751,397.37 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 119,342.59  125,232.94 

 
14. การอนุมตังิบการเงนิ 

  งบการเงนินี%ไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการของกองทนุรวมแลว้ เมื$อวนัที$ 10 พฤศจกิายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 กนัยายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,951,791.64 1.10

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 9,951,791.64 1.10
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 893,272,789.55 98.57

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 893,272,789.55 98.57
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 7,331.72 0.00

     สัญญาที<อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี<ยน-สัญญาแลกเปลี<ยนเงินตราต่างประเทศ
         FITCH-LONG
             Rate AA 7,331.72 0.00
อื�นๆ 3,031,347.77 0.33

     ลูกหนีA 6,568,812.54 0.72
     เจา้หนีA (2,587,351.75) (0.29)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (950,113.02) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  906,263,260.68 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื�อการเลี�ยงชีพ

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 6,529,144.26               0.0008 05-ต.ค.-58 7,331.72

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่านายหน้าซื 
อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื�อการเลี�ยงชีพ / Krungsri Gold RMF

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 ตุลาคม 2557 30 กันยายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)
( ดอลลาร์สหรัฐ )

1,806.50UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd 83.59

354.59DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd. 16.41

2,161.09รวม / Total 100.00
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��ก������	
	��	 
�
�	��� � ��	��� 30 ก�	���	 2558 

��	 ���  
3 ��!	 

��	 ���  
6 ��!	 

��	 ��� 
1 $% 

��	 ���  
3 $% 

	�&'�ก��	��
��()��ก�� 
(27 �
� �)� 2552) 

���������	
���� (���) 11.2405 10.9077 11.2951 16.1178 10.0000 

ก������ !ก"�#"$%ก�!&�'()�ก�"��$*
�+$' +2.26% +5.38% +1.76% -10.64% +2.31% 

!0+�$"�������1� LBMA Gold Price 
PM (���) 

+2.24% +4.64% +2.66% -9.54% +3.92% 

 

��ก?�"ก�"	0!@�ก�"!1���A����B��ก����"	�C�0��$* D!EF0!�1�G����G"H��ก�"	0!@�!1���A���� 
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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 #����� 2557 �'��"	�� 30 ก"	���	 2558)  

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

 

!���!"� : $%�����	&����'"��(&��ก���)�*��ก���ก+����������ก�������ก+�ก����	�����������,-+�(+�ก����"�� !������ web site ���  
��,-+�!�+ก��+��(+�ก��ก����	 ก������ ()�ก+� (http://www.krungsriasset.com) C�D&)�	+ก��	�EDก���ก�� ก.�.". 
(http://www.sec.or.th) 

 

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

1. 	��&�G���   ��	D���(� 
2. 	��,��*   �������	+	�� 
3. 	�J�,"   ����,���+K	� 
4. 	�&�*," �+��% 
5. 	��&��&��,E�  &��������� 
6. 	�(�"��+	"�  &�	�� 
7. 	���G(+ก�  ��,���D&��&�� 
 

(3) �"#��/��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����<�<���������	�� ����ก"� 0.22% 
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