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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื(อการเลี )ยงชีพ 
(KFGOLDRMF) ตั )งแต่วนัที( 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที( 30 กนัยายน 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื(อการเลี )ยงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที( 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 981.11 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 12.1523 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 5.65 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที(เพิ(มขึ )นร้อยละ 6.97 

ภาวะการลงทนุในช่วงที(ผ่านมา 

ในรอบปีที(ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงราว 5% โดยในช่วงครึ(งหลังของปี 2564 จนถึงปี 2565 
ตลาดมีความผันผวนมากขึ )นจากอัตราเงินเฟ้อทั(วโลกยังคงเร่งตัวสูงขึ )น เนื(องจากราคาพลังงานและปัญหาการขาดแคลนอุปทาน 
ประกอบกบัการดําเนินนโยบายการเงินที(เข้มงวดขึ )นของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางทั(วโลก โดยในปี 2565 Fed มีการ
เร่งขึ )นอตัราดอกเบี )ยนโยบายส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตวัสงูขึ )น ซึ(งกดดนัราคาทองคํา นอกจากนี ) ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐที(ยงัปรับตวัแข็งค่าขึ )นต่อเนื(องจากการขึ )นดอกเบี )ยที(รวดเร็วของ Fed ยงัส่งผลกดดนัราคาทองคําเพิ(มเติม อย่างไรก็ตาม 
ความเสี(ยงในตลาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากปัญหาความเสี(ยงเรื(องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที(ยืดเยื )อ อีกทั )ง ความเสี(ยงที(
เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที(เข้มงวดของธนาคารกลางทั(วโลก ส่งผลให้ในช่วงที(ตลาดยงัคงมีความเสี(ยงและ
ความผนัผวน ทองคํายงัคงเป็นสินทรัพย์ที(นกัลงทนุให้ความสนใจเนื(องจากมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัและช่วยลดความผนัผวนลงได้  
ณ สิ )นเดือนกนัยายน 2565 กองทนุหลกัถือครองทองคําอยู่ราว 939.7 เมตริกตนั 

แนวโน้มการลงทนุ 

ราคาทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที(ปรับตัวสูงขึ )น และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที(
แข็งค่าขึ )นต่อเนื(อง ประกอบกับแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินที(เข้มงวดขึ )นของธนาคารกลางทั(วโลก ทําให้การลงทุนในทองคํา
ยังคงมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ความเสี(ยงในตลาดยงัคงมีอยู่ ทั )งจากความเสี(ยงเรื(องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที(ยืดเยื )อ 
อีกทั )ง ความเสี(ยงที(เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที(เข้มงวดของธนาคารกลางทั(วโลก จึงทําให้ยงัมีความ
ต้องการในการถือทองคําเนื(องจากนกัลงทนุมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที(ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั )งนี ) บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที(เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 17,595,833.06 1.79

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 1,416,796.26 0.14

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 16,179,036.80 1.65

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,001,276,083.58 102.06

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,001,276,083.58 102.06

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (36,638,495.51)  (3.74)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A  (4,275,629.60)  (0.44)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (32,362,865.91)  (3.30)

อนืๆ  (1,123,278.57)  (0.11)

     ลูกหนี 156,000.00 0.02

     เจา้หนี  (267,703.91)  (0.03)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,011,574.66)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 981,110,142.56 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพือการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 135,641,432.00  (0.4358) 18 พ.ย. 2565  (4,275,629.60)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 281,280,114.00  (2.2569) 28 ต.ค. 2565  (22,142,221.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 102,887,595.00  (0.3604) 18 พ.ย. 2565  (3,536,289.67)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 154,783,194.00  (1.0692) 9 ธ.ค. 2565  (10,489,799.78)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 209,187,638.00 0.3879 6 ม.ค. 2566 3,805,445.42

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 กนัยายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 10,086.79 0.9630

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 336.23 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,681.13 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 75.00 0.0072

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 12,179.15          1.1628

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที� 30 กันยายน 2565

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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จาํนวนเงนิ อตัราส่วน
(ดอลลาร์สหรัฐ) (%)

UOB Kay Hian Pte Ltd 4,349.97 95.11
Maybank Kim Eng Securities Pte LTtd. 223.71 4.89
รวม / Total 4,573.68 100.00

ค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพ่ือการเลี้ยงชีพ / Krungsri Gold RMF

ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565

บริษทั
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พื่อการเลีย้งชีพ 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(27 สิงหาคม 2552) 

KFGOLDRMF -8.81% -8.78% -14.24% -5.65% 2.43% 0.67% -2.78% 1.50% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 4.82% -1.52% -2.45% 6.97% 11.58% 8.08% 1.45% 5.33% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 14.26% 14.48% 13.48% 13.84% 15.00% 13.31% 13.81% 14.80% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 14.57% 13.51% 12.51% 14.31% 16.16% 13.86% 14.69% 15.39% 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันีราคาทองค าในสกลุเงินดอลลารส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน
เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

34



ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์พ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 3.38% 

(5)  ผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30/09/2022) 
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