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สารบัญ
รายงานประจําครึงปี แรก 2565
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลด์
 สารบริษัทจัดการ

3

 รายงานผู้ดแู ลผลประโยชน์
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 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
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 รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
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 ค่าใช้ จา่ ยทีเ/ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
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 ค่านายหน้ าซื 4อขายหลักทรัพย์

11

 ผลการดําเนินงาน

12

 ข้ อมูลอื/นๆ ที/ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควรทราบ
- รายงานบุคคลที/เกี/ยวข้ องทีม/ ีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา
- รายชื/อผู้จดั การกองทุน
- การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
- ข้ อมูลการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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สารบริษัทจัดการ
เรี ยน ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด (บริ ษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลด์
(KF-GOLD) ตั 1งแต่วนั ที3 1 เมษายน 2565 ถึงวันที3 30 กันยายน 2565 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี 1
ผลการดําเนินงาน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลด์ มีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที3 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 649.83 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนเท่ากับ 15.6356 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้ อยละ 2.31 ลดลงน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงาน ที3ลดลงร้ อยละ 2.45
ภาวะการลงทุนในช่วงที3ผ่านมา
ในรอบครึ3งปี ที3ผ่านมา กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงกว่า 13% โดยในช่วงปี 2565 ตลาดมีความผันผวนมากขึ 1น
จากอัตราเงินเฟ้ อทั3วโลกยังคงเร่ งตัวสูงขึน1 เนื3องจากราคาพลังงานและปั ญหาการขาดแคลนอุปทาน ประกอบกับการดําเนินนโยบาย
การเงินที3เข้ มงวดขึน1 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางทั3วโลก โดย Fed มีการเร่ งขึน1 อัตราดอกเบี 1ยนโยบายส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ ปรั บตัวสูงขึน1 กดดันราคาทองคํา นอกจากนี 1 ค่าเงินดอลลาร์ สหรั ฐที3ยังปรั บตัวแข็งค่าขึน1
ต่อเนื3องจากการขึน1 ดอกเบีย1 ที3รวดเร็ วของ Fed ยังส่งผลกดดันราคาทองคําเพิ3มเติม อย่างไรก็ตาม ความเสี3ยงในตลาดยังคงมีอยู่
โดยเฉพาะจากปั ญหาความเสี3ยงเรื3 องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที3ยืดเยื 1อ อีกทัง1 ความเสี3ยงที3เศรษฐกิจจะเข้ าสู่ภาวะถดถอยจาก
การดําเนินนโยบายการเงินที3เข้ มงวดของธนาคารกลางทัว3 โลก ส่งผลให้ ในช่วงที3ตลาดยังคงมีความเสี3ยงและความผันผวน ทองคํายังคง
เป็ นสินทรัพย์ที3นกั ลงทุนให้ ความสนใจเนื3องจากมองเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยลดความผันผวนลงได้
ณ สิ 1นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักถือครองทองคําอยู่ราว 939.7 เมตริกตัน
แนวโน้ มการลงทุน
ราคาทองคํายังคงได้ รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที3ปรับตัวสูงขึ 1น และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที3แข็งค่าขึน1
ต่อ เนื3อง ประกอบกับแนวโน้ มการดําเนินนโยบายการเงินที3เข้ มงวดขึน1 ของธนาคารกลางทั3วโลก ทํา ให้ การลงทุนในทองคํายังคงมี
ความผันผวน อย่างไรก็ตาม ความเสี3ยงในตลาดยังคงมีอยู่ ทัง1 จากความเสี3ยงเรื3 องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที3ยืดเยื 1อ อีกทัง1
ความเสี3ยงที3เศรษฐกิจจะเข้ าสู่ภาวะถดถอยจากการดําเนินนโยบายการเงินที3เข้ มงวดของธนาคารกลางทั3วโลก จึงทําให้ ยังมีความ
ต้ องการในการถือทองคําเนื3องจากนักลงทุนมองว่าเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัย
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที3ได้ มอบความไว้ วางใจให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้บริ หารเงินลงทุนของท่าน ทัง1 นี 1 บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทุนที3เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 673,183,520.33 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

647,627,111.02
1,669,694.46
10,268.31
1,542,459.00
650,849,532.79

355,509.55
639,438.12
1,540.25
19,891.93
1,016,379.85
649,833,152.94

สินทรัพย์สุทธิ :
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 200 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม(ขาดทุนสะสม)
บัญชีปรับสมดุล
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หน่วย)
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415,609,154.89
12,831,352.75
221,392,645.30
649,833,152.94
15.6356
41,560,915.4483

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลด์
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
Unaudited
(บาท)
รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

21,094.30
744,967.46
766,061.76
3,219,804.84
107,326.79
536,634.15
37,101.42
187,330.71
4,088,197.91
(3,322,136.15)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
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(279,068.40)
(93,615,206.43)
79,038,006.43
(14,856,268.40)
(18,178,404.55)
(3,164.15)
(18,181,568.70)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลด์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ 30 กันยายน 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
Unaudited
อัตรา
ร้อยละของ
เงินต้น (บาท) / มูลค่ายุติธรรม
ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้ อกตราสาร/ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี้ย วันครบอายุ
มูลค่าเงิน
จานวนหุน้
(บาท)
(%)
ลงทุน
หลักทรัพย์ในประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
1.74
บมจ.ธ.ทิสโก้
0.150000 เมื่อทวง
107,332.94
107,332.94
0.02
บมจ.ธ.ยูโอบี
0.250000 เมื่อทวง 11,161,295.43 11,161,295.43
1.72
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
98.26
SPDR Gold Trust
US78463V1070
661,914,891.96 636,358,482.65
98.26
จานวน 108,310.000000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 155.6300 USD
รวมเป็ นเงิน 16,856,285.30 USD
647,627,111.02
100.00
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กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้าหนี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิ
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% NAV

12,948,591.14

2.00

107,376.06

0.02

1,670,495.81

0.26

11,170,719.27
636,358,482.65

1.72
97.93

636,358,482.65
526,079.15
1,542,459.00
(376,941.73)
(639,438.12)

97.93
0.07
0.24
(0.07)
(0.10)

649,833,152.94

100.00

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

C

ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

Ca

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่ งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ านการตลาดและการเงิ น ที่ แข็ ง แกร่ ง ในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันที
้ ่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลด์
ตัง* แต่ วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน

ร้ อยละของมูลค่า

(Fund's Direct Expenses)

(หน่วย:พันบาท)

ทรัพย์สนิ * (ต่อปี ) 1/

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

3,219.80

0.9630

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

107.33

0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

536.63

0.1605

37.10

0.0111

-

-

3,900.86

1.1667

ค่าที7ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)
ค่าใช้ จ่ายอื7น ๆ (Others)
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง* หมด 2/
หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที7เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราที7รวมภาษีมลู ค่าเพิ7มหรื อภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื7นใดแล้ ว
2/ ไม่รวมค่านายหน้ าซื Vอขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลักทรัพย์
* มูลค่าทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
V
หักด้ วย มูลค่าหนี Vสินทังหมด
V
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที7คํานวณ
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ค่ านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลด์ / Krungsri Gold Fund
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
บริษทั

จํานวนเงิน อัตราส่ วน
(ดอลลาร์ สหรัฐ)
(%)
9,021.20 100.00
9,021.20 100.00

UOB Kay Hian Pte Ltd
รวม / Total
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลด์
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริม
โครงการ
(17 มีนาคม 2552)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KF-GOLD

4.11%

-1.81%

-2.31%

6.11%

9.50%

6.10%

-0.17%

3.35%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

4.82%

-1.52%

-2.45%

6.97%

11.58%

8.08%

1.45%

4.91%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

13.01%

9.84%

10.71%

12.54%

14.17%

12.70%

13.52%

14.59%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

14.57%

13.51%

12.51%

14.31%

16.16%

13.86%

14.69%

15.54%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ ดัชนีราคาทองคําในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลีKยนเพืKอ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีKคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีKมีอายุเกินหนึKงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
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ข้ อมูลอืนๆ ทีผู้ถือหน่ วยลงทุนควรทราบ
( ) รายงานบุคคลทีเกียวข้องทีมีการทําธุรกรรมในรอบเวลาทีผ่านมา (วันที 1 เมษายน 2565 ถึงวันที 30 กันยายน 2565)
ชือกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลด์

รายชือบุคคลทีเกียวข้อง
ไม่มี

หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้องกับกองทุนรวมได้ทีบริ ษทั จัดการโดยตรง หรื อที web site ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (http://www.krungsriasset.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
(+) รายชือผู้จัดการกองทุน ณ วันที 30 กันยายน 2565
1. นายฑลิต
โชคทิพย์พฒั นา
2. นายสาธิต
บัวชู
3. นางสาวสาวิณี
สุขศรี วงศ์
4. นายปี ติ
ประติพทั ธิJพงษ์
5. นายกวิฬ
เหรี ยญเสาวภาคย์
6. นายจาตุรันต์
สอนไว
7. นายชูศกั ดิJ
อวยพรชัยสกุล
8. นายพงศ์สัณห์
อนุรัตน์
9. นางสาววรดา
ตันติสุนทร
10. นายวัชริ นทร์
ด้วงสังข์
(0) การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที 30 กันยายน 2565
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
(4) อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาทีผ่านมา เท่ากับ 19.91%
(5) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที 30/09/2022)
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