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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กอ
งท

ุนเ
ปด

เค
 โ

กล
ด 

(K
-G

O
LD

)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 ธันวาคม 2563



กองทุนเปิดเค โกลด์
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	 “ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	 เดือนแรก	กองทุนเปิดเค	 โกลด์	 (K	Gold	
Fund	 :	K-GOLD)	 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	ตลอดจนงบก�ร
เงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	2563	ถึงวันที่	31	ธันว�คม	2563
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค โกลด 
(K Gold Fund : K-GOLD) 

 
การแบงชนดิหนวยลงทุน มีท้ังหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ชนิดสะสมมูลคา : K-GOLD-A(A) 

2. ชนิดจายเงินปนผล : K-GOLD-A(D) 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก 
 • กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 
 • กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
อายุโครงการ ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 กรกฎาคม 2551 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 
 
นโยบายการลงทุน : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ใน
อัตราสวนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุน
ดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) 
ซ่ึงเปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด นอกจากนี้ กองทุนดังกลาว
ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก และตลาดหลักทรัพยสิงคโปร และอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.  

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สําหรับการดําเนินการของกองทุน สําหรับการรอจังหวะการลงทุนใน
ตางประเทศ รักษาสภาพคลองของกองทุน หรือสําหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด และลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. รวมท้ัง จะลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเกือบท้ังหมด โดยไม
นอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)  

ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 
80 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน ทั้งนี้ มิใหรวมถึงชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 
วันนับแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และประมาณ 15 วันกอนเลิกโครงการ กองทุนอาจจําเปนตอง
ชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการช่ัวคราว ดังนั้น อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตาม
อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดไวขางตนได 

กรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเหน็วาการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ 
กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอ่ืนๆท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน
อยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุนตางประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้
ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศกระทําความผิดรายแรงตามความเห็นของหนวยงานท่ีกํากับดูแล
กองทุนตางประเทศ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู
ลงทุน   

บริษัทจัดการสวงนสิทธิท่ีจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบายการลงทุน
ใกลเคียงกันหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้ ในระหวางการดําเนินการเปล่ียน/โอนยาย/เลิกกองทุน ขางตน กองทุนจะ
ยกเวนโดยไมนําเรื่องการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศดังกลาวเพียงกองทุนเดียว และ
การนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกลาว โดยถือ
วาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศ
ทางเว็บไซต รวมถึงจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวตามขางตนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไมชักชา  
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ลักษณะของทองคาํแทงที่กองทุนหลักลงทุน : 
(ก) ทองคําแทงตองมีมาตรฐานและผานการรับรองจากหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผูคา

ทองคําในระดับสากล โดยอาจรับรองท่ีทองคําแทงหรือท่ีผูผลิตทองคําแทงก็ได ท้ังนี้ ในการรับรองคุณสมบัติของ
ทองคําแทง จะกระทําโดยหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล คือ The 
London Bullion Market Association (“LBMA”)  

(ข) มีราคาเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง โดยผูลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคําแทง London 
A.M./ P.M. Fix ผานทางเว็ปไซด www.thebulliondesk.com  
 
ลักษณะสําคัญของกองทุน SPDR Gold Trust :  
ช่ือกองทุนหลัก : SPDR Gold Trust  
ประเภท : กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York 
Stock Exchange: NYSE) และตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Stock Exchange: SGX-ST) ตลาด
หลักทรัพยโตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) และตลาดหลักทรัพยฮองกง (The Stock Exchange of 
Hong Kong: HKEX)  
นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงลงทุนในทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียง
กับผลตอบแทนของราคาทองคําหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน  
ผูดูแลผลประโยชน : The Bank of New York  
ผูเก็บรักษาทรัพยสิน : HSBC Bank USA, N.A.  
Marketing Agent : State Street Global Market LLC  
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุนโดย World Gold Council (WGC) ซ่ึงเปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนด 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน : 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเกือบท้ังหมด โดย
ไมนอยกวารอยละ 90 ของมลูคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล : 
K-GOLD-A(A) มีนโยบายไมจายเงินปนผล 
K-GOLD-A(D) กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลปละไมเกิน 4 คร้ัง โดยจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของ
กําไรสะสมหรือการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานประจําแตละงวดบัญชี ท้ังนี้ ตามท่ีบริษัทจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มข้ึนในงวดบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลนั้น ท้ังนี้ หากสํานักงานแกไขประกาศในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเงินปนผล
เปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการอาจจะแกไขนโยบายการจายเงินปนผลใหมีเงื่อนไขเปนไปตามประกาศท่ีแกไข โดยถือ
วาไดรับมติเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	SPDR	Gold	Trust	ใน
อัตร�ส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ซึ่ง
กองทุนดังกล่�วจัดตั้งและจัดก�รโดย	World	Gold	Trust	Services,	LLC	ที่ถือหุ้นโดย	World	
Gold	Council	 (WGC)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงห�กำ�ไรที่จัดตั้งขึ้นต�มกฎหม�ยของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์	 นอกจ�กนี้กองทุนดังกล่�วได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก	 และ
ตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์	โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	SPDR	Gold	Trust	ที่
จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์และอ�จลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือก�ร
ห�ดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ก.ล.ต.	 รวมทั้ง	 ในสภ�วก�รณ์ปกติกองทุนจะลงทุนใน
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�ง
ประเทศไม่น้อยกว่�ร้อยละ	90	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
 กองทุนต่�งประเทศนี้จะมีก�รลงทุนในรูปดอลล�ร์สหรัฐฯ	 โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทน
ของกองทุนมีก�รเคลื่อนไหวไปในทิศท�งเดียวกันกับก�รเคลื่อนไหวของร�ค�ทองคำ�แท่งในรูป
ดอลล�ร์สหรัฐฯ	ณ	 วันที่	 30	 ธันว�คม	 2563	 กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	
SPDR	Gold	Trust	ประม�ณร้อยละ	94.26	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	เทียบกับสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ	97.40	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	 30	มิถุน�ยน	2563	 ในขณะที่กองทุนมีก�ร
ลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	 ณ	 วันที่	 30	 ธันว�คม	 2563	 คิดเป็นอัตร�ส่วน
ประม�ณร้อยละ	5.74	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	2.6	
ณ	 วันที่	 30	 มิถุน�ยน	 2563	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยน
ประม�ณร้อยละ	95.37	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	ธันว�คม	2563	เทียบกับสัดส่วน
ประม�ณร้อยละ	95.22	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	ณ	วันที่	30	มิถุน�ยน	2563
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทนุมผีลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนนิง�นรอบระยะเวล�	6	เดอืน	และรอบระยะเวล�	1	 ปี	
และผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่	 30	 ธันว�คม	 2563	 อยู่ที	่
22.53%	และ	5.25%	ต�มลำ�ดบั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัดชันอ้ี�งองิ	LBMA	Gold	Price	ในรปูสกลุ
ดอลล�ร์สหรฐัฯ	ทีม่ผีลตอบแทนอยูท่ี	่ 23.57%	และ	5.65%	ทัง้นีก้องทนุมผีลตอบแทนจ�กก�ร
ดำ�เนนิง�นตำ�่กว่�ดชันอ้ี�งองิ	1.04%	และ	0.4%	ในช่วงปีทีผ่่�นม�

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นรอบระยะเวล�	1	ปี	และรอบระยะเวล�	3	ปี	
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	อยู่ที่	23.68%	และ	12.95%	ต�มลำ�ดับ	ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง	LBMA	
Gold	Price	PM	ในรูปสกุลดอลล�ร์สหรัฐฯ	ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่	24.61%	และ	13.49%	ต�ม
ลำ�ดับ	 โดยมีคว�มผันผวนของผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลักรอบระยะเวล�	1	ปี	ณ	วันที่			
31	ธันว�คม	2561	อยู่ที่	19.48%	ต่อปี1

1	ข้อมูลจ�ก	Bloomberg
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K Gold Fund-A(A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 17.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 19.03
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563/Performance as of 30 Dec 2020

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*21/07/2020*Y

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 3.58-0.483.58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.98-0.902.98
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 17.8415.0317.84
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.0316.2019.03
*Yผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันท่ีรายงานไปจนถึงวันจัดต้ังกองทุน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.
  ตัวชี้วัด
   ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบเคียงกับ
ดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

  Benchmark
   LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.  
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่�
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันว�คม 2563

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ	และปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	ซึ่งเปรียบเสมือนกับ

ก�รเทียบเคียงกับดัชนีร�ค�ทองคำ�ที่ได้รับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลด์	-A	ชนิดสะสมมูลค่�

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Gold Fund-A(D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

(2013) (2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2011) (2012) (2014) (2015)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 22.5315.00-3.869.887.51-8.99-1.22-24.85-1.3820.30
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 23.5716.23-2.3110.678.84-8.50-0.93-25.856.2712.86
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 18.7413.649.3110.4014.9413.1012.5621.2815.7423.77
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 19.5812.169.0210.5315.3812.8412.7322.1515.1822.48

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563/Performance as of 30 Dec 2020
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*18/07/2008

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.252.539.8810.6822.535.31-0.6022.53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.653.1511.0811.9823.575.58-0.9023.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.6515.9713.8114.4118.7417.0715.0318.74
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.5515.8513.8414.2819.5818.2316.2019.58

  ตัวชี้วัด
   ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการเทียบเคียงกับ
ดัชนีราคาทองคำท่ีได้รับการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

  Benchmark
   LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.  
 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่�ยเงินปันผล
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่30 ธันว�คม 2563

*		 ตัวชี้วัด

	 ดัชนีร�ค�ทองคำ�ในสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ	และปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน	ซึ่งเปรียบเสมือนกับ

ก�รเทียบเคียงกับดัชนีร�ค�ทองคำ�ที่ได้รับก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	โกลด์	-A	ชนิดจ่�ยเงินปันผล

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค โกลด์
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563
      บ�ท  
 สินทรัพย์
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม	 9,352,679,918.40
	 (ร�ค�ทุน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2563	เท่�กับ	8,265,447,663.90)	 	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 191,760,048.74
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน	 	
	 ดอกเบี้ยค้�งรับ	 6,626.17
	 ลูกหนี้อื่น	 4,024.80
	 ลูกหนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ	 389,566,425.64
รวมสินทรัพย	์ 9,934,017,043.75
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 6,911,652.83
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 5,428,785.98
หนี้สินอื่น	 	 153,427.97
รวมหนี้สิน	 	 12,493,866.78
สินทรัพย์สุทธ	ิ 9,921,523,176.97
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน  
	 หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย	847,805,870.9931	หน่วย		 8,478,058,709.93
	 	 มูลค่�หน่วยละ	10	บ�ท	
กำ�ไรสะสม   
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 (3,771,756,115.24)
	 บัญชีปรับสมดุล	 5,215,220,582.28
สินทรัพย์สุทธ	ิ 9,921,523,176.97

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน 
    สินทรัพย์สุทธิ (บ�ท)
	 ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 8,516,154,361.15
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 1,405,368,815.82
    จำ�นวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
	 ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 730,684,465.9342
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 117,121,405.0589
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)
	 ชนิดจ่�ยเงินปันผล	 11.6550
	 ชนิดสะสมมูลค่�	 11.9992
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กองทุนเปิดเค โกลด์
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 
ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  World Gold Trust Services        

	 	 	 กองทุน	SPDR	Gold	Trust	 	 	 1,768.73	 263,938.33	(USD)	 311,756.00	(USD)	 9,352,679.92	 100.00

 รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 9,352,679.92	 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 8,265,477,663.90 บ�ท)      9,352,679.92 100.00
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กองทุนเปิดเค โกลด์
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563 
    
                                                                          บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน
	 ร�ยได้ดอกเบี้ย	 388,896.45
	 ร�ยได้อื่น	 12,230,555.62
	 	 รวมร�ยได้	 12,619,452.07
ค่�ใช้จ่�ย   
	 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร	 26,422,947.39
	 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 2,642,294.72
	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน	 2,642,294.72
	 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 65,533.84
	 ค่�ภ�ษีดอกเบี้ยหัก	ณ	ที่จ่�ย	 58,925.76
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 3,917,181.89
	 	 รวมค่�ใช้จ่�ย	 35,749,178.32
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิจ�กก�รลงทุน	 (23,129,726.25)
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (5,867,582.20)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน	 (212,763,609.22)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (28,512,300.00)
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง	 288,096,340.84
	 	 รวมร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	อื่น	 40,952,849.42
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 396,504,616.15
	 กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 116,687,670.56
	 	 รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	 513,192,286.71
ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 531,015,409.88
กำ�ไรสะสมต้นป	ี (4,151,736,504.24)
	 บวก	ก�รเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น	 531,015,409.88
	 หัก	เงินปันผลจ่�ย	 (531,015,409.88)
กำ�ไรสะสมปล�ยป	ี (3,771,756,115.24)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค โกลด์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 186,037,711.71	 1.88

	 เงินฝ�ก		 186,037,711.71	 1.88

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 9,358,408,881.60	 94.32

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

	 	 เงินฝ�ก	 5,728,963.20	 0.06

 ประเทศสิงคโปร ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 9,352,679,918.40	 94.27

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 389,566,425.64	 3.93

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 389,566,425.64	 3.93

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (12,489,841.98)	 (0.13)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 9,921,523,176.97 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 17.43%



กองทุนเปิดเค โกลด์
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 191,766,674.91	 1.93
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 185,244,791.00
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1,P-1	 	 5,728,963.20
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha),F1+(tha)	 	 792,920.71

 
                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,582,400.00	 0.03%	 4	ม.ค.	2564	 2,582,400.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 3,932,400.00	 0.04%	 4	ม.ค.	2564	 3,932,400.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 14,443,000.00	 0.15%	 4	ม.ค.	2564	 14,443,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,220,300.00	 0.08%	 4	ม.ค.	2564	 8,220,300.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 28,071,101.69	 0.28%	 8	ก.พ.	2564	 28,071,101.69
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 7,149,645.76	 0.07%	 22	ก.พ.	2564	 7,149,645.76
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 27,136,779.66	 0.27%	 22	ก.พ.	2564	 27,136,779.66
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 27,167,118.64	 0.27%	 1	มี.ค.	2564	 27,167,118.64
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 19,832,483.05	 0.20%	 1	มี.ค.	2564	 19,832,483.05
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 15,806,084.75	 0.16%	 29	มี.ค.	2564	 15,806,084.75
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 11,764,237.29	 0.12%	 29	มี.ค.	2564	 11,764,237.29
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 26,982,608.48	 0.27%	19	เม.ย.	2564	 26,982,608.48
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,798,967.39	 0.02%	19	เม.ย.	2564	 1,798,967.39
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 29,882,657.61	 0.30%	19	เม.ย.	2564	 29,882,657.61	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,544,034.78	 0.05%	 10	พ.ค.	2564	 4,544,034.78
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 14,608,913.04	 0.15%	 10	พ.ค.	2564	 14,608,913.04
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,639,565.22	 0.06%	 10	พ.ค.	2564	 5,639,565.22
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 7,633,065.22	 0.08%	 10	พ.ค.	2564	 7,633,065.22
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,310,826.09	 0.02%	 10	พ.ค.	2564	 2,310,826.09	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 32,964,586.96	 0.33%	 7	มิ.ย.	2564	 32,964,586.96	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,291,000.00	 0.08%	 19	มิ.ย.	2564	 8,291,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 45,834,250.00	 0.46%	 19	มิ.ย.	2564	 45,834,250.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,880,000.00	 0.03%	 16	ส.ค.	2564	 2,880,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,406,400.00	 0.02%	 16	ส.ค.	2564	 2,406,400.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,828,000.00	 0.05%	 16	ส.ค.	2564	 4,828,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,472,000.00	 0.09%	 16	ส.ค.	2564	 8,472,000.00
	 	 Bank	Plc.	

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน



กองทุนเปิดเค โกลด์
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สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 United	Overseas	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,176,000.00	 0.05%	 16	ส.ค.	2564	 5,176,000.00
	 	 Bank	(Thai)	Plc.	 	 	 	 	 	 	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Bank	of	Ayudhya	Plc.	 AAA(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,488,000.00	 0.01%	 13	ก.ย.	2564	 1,488,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,930,400.00	 0.05%	 13	ก.ย.	2564	 4,930,400.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 8,592,000.00	 0.09%	 13	ก.ย.	2564	 8,592,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 6,250,000.00	 0.06%	 13	ก.ย.	2564	 6,250,000.00	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,142,000.00	 0.01%	 18	ต.ค.	2564	 1,142,000.00
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial		 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,881,000.00	 0.02%	 18	ต.ค.	2564	 1,881,000.00	
	 	 Bank	Plc.	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMB	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (105,000.00)	 0.00%	 1	พ.ย.	2564	 (105,000.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMB	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (5,056,800.00)	 -0.05%	 1	พ.ย.	2564	 (5,056,800.00)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Krung	Thai	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 950,400.00	 0.01%	 20	ธ.ค.	2564	 950,400.00

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (ต่อ)   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถขั้นสูงสุดในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ	ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์	 โดยอันดับคว�มน่�เช่ือถือนี้	 จะมอบให้สำ�หรับอันดับคว�ม
น่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง	 “น้อยท่ีสุด”	 เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล	 ในกรณี
ที่มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษ	 จะมีสัญลักษณ์	 “+”	 แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�ม						
น่�เชื่อถือที่กำ�หนด	

F2(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน	 อย่�งไรก็ดี	 ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่�	

F3(tha)	
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอ่ืนหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน	
อย่�งไรก็ดี	 คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม			
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�
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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s

Moody’s	ใช้สัญลักษณ์แสดงคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนเงินฝ�กของธน�ค�รพ�ณิชย์	ดังนี้
P-1	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-1	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตที่ดีม�ก	 ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งม�กในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นใน
ระยะเวล�ที่เหม�ะสม

P-2	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตที่	 P-2	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	 มีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตท่ีดี	และมีคว�มส�ม�รถท่ีแข็งแกร่งในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะส้ันในเวล�ท่ีเหม�ะสม

P-3	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับเครดิตท่ี	P-3	สำ�หรับเงินฝ�กนั้นจะมีสถ�นะคุณภ�พด้�น
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้	 และมีคว�มส�ม�รถท่ีเพียงพอต่อก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้น
ภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

NP	
ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่ได้รับก�รจัดอันดับ	 “Not	Prime”	 	สำ�หรับเงินฝ�กนั้น	มีคุณภ�พเครดิตตำ่�
หรือน่�กังวลและมีคว�มไม่แน่นอนในคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระภ�ระเงินฝ�กระยะสั้นภ�ยใน
เวล�ที่เหม�ะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Aaa	มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	Moody’s	
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ	
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง	
ท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
สูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Baa	 มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	 อย่�งไรก็ดี		 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ท่ีผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ 
ก�รชำ�ระหน้ีน้อยกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือในระดับตำ่�กว่�อย่�งไรก็ดี 
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับก�ร 
ชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	 Ba	 แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร						
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้อยู่ในปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	 มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจ			
ในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลก�รจัดอันดับเครดิตตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและ						
ระยะย�วจำ�นวน	 8	 อันดับ	 โดยเริ่มจ�ก	 AAA	 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด	 จนถึง	 D	 ซึ่งเป็น						
อันดับตำ่�สุด	โดยตร�ส�รหนี้ระยะกล�งและย�วมีอ�ยุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป	และแต่ละสัญลักษณ์มี
คว�มหม�ยดังนี้

AAA	 -	 อันดับเครดิตสูงสุด	 มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด	 และได้รับผลกระทบน้อยม�กจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ		
    
AA	 -	มีคว�มเสี่ยงตำ่�ม�ก	บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงม�ก	แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	
ม�กกว่�อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ	AAA		
    
A	-	มีคว�มเสีย่งในระดบัตำ�่	บรษิทัมคีว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู	
แต่อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ม�กกว่�
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
BBB	 -	 มีคว�มเสี่ยงในระดับป�นกล�ง	 บริษัทมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ	แต่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และ										
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ม�กกว่�	 และอ�จมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่�	
    
อันดับเครดิตจ�ก	AA	ถึง	C	อ�จมีเครื่องหม�ยบวก	(+)	หรือลบ	(-)	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�ม
แตกต่�งของคุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน
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 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

	 1	 DBS	Vickers	Securities	(Singapore)	Pte	Ltd.	 	2,218,794.60		 81.75%

	 2	 บริษัทหลักทรัพย์	ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย)	จำ�กัด	 	495,162.03		 18.25%

  รวม  2,713,956.63  100.00%

อันดับ  ชื่อ

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  ธันวาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 26,422.95 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,642.29 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 2,642.29 0.03

ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) 827.92 0.01

ค่าธรรมเนียมซือขายหลกัทรัพย(์Commission Fee) 2,713.96 0.03

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 499.76 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั งหมด(Total Fund's Direct Expenses) 35,749.18 0.38

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�หกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

**ค่าใชจ่้ายอื�นที� < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

หนา้ที  / KGOLD
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที	่ 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
บ�ท/หน่วย	 	 0.40	 0.40	 0.75	 0.20	 0.30	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	20/2/52	 24/9/52	 31/3/53	 30/6/53	 30/9/53	 4/1/54	 31/3/54

วันจ่�ยเงินปันผล	 	19/3/52			20/10/52	 30/4/53	 29/7/53	 15/10/53	 14/1/54	 12/4/54

ครั้งที	่ 	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14
บ�ท/หน่วย	 	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	30/6/54	 30/9/54	 2/4/55	 1/10/55	 2/1/56	 30/9/56	 31/3/57

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/7/54	 14/10/54	 12/4/55	 15/10/55	 14/1/56	 14/10/56	11/4/57

ครั้งที	่ 	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	
บ�ท/หน่วย	 	 0.50	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	 0.20	

วัน XD	 	30/6/59	 30/9/62	 2/1/63	 31/3/63	 30/6/63	 30/9/63	 4/1/64

วันจ่�ยเงินปันผล	 	14/7/59	 11/10/62	 14/1/63	 14/4/63	 14/7/63	 14/10/63	14/1/64

ครั้งที	่ 	 รวม	
บ�ท/หน่วย	 	 5.55

วัน XD 

วันจ่�ยเงินปันผล 
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ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค โกลด์

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2563

  1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย 

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
 -ไม่มี-





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคโกลด์(K-GOLD)
สำหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัที่1กรกฎาคม2562
ถงึวนัที่30มถินุายน2563
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รายงานประจำปี
ณ 30 มิถุนายน 2563  



กองทุนเปิดเคโกลด์

ประเภทโครงการ กองทุนรวมทองคำแบบทั่วไปที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
  ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
จำนวนเงินทุนของโครงการ 35,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 3,500 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 กรกฎาคม 2551 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน 
 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-GOLD-A(A)) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจาก  

ส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยเริ่ม  
เสนอขายตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D)) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทน
สม่ำเสมอจากเงินปันผล 

 
วัตถุประสงค์โครงการและนโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR 
Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, 
LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้น  
ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ  
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สำหรับการดำเนินการของกองทุน สำหรับการรอจังหวะ
การลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนอง
เดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี้ เงินฝาก  
หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย  
วิธีอื่นที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 



 ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. ชนิดสะสมมูลค่า (K-GOLD-A(A)) : ไม่จ่าย 
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D)) : จ่าย 
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100  
ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ 
ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ  
ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้  
หากสำนักงานแก้ ไขประกาศในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินปันผลเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจจะแก้ ไข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศที่แก้ ไข โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
 ปี 2562/2563 ปี 2561/2562 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 9,572,343,515.79 10,203,659,404.90 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2560 9.8539 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 2,186,518,755.28 880,477,647.07 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 2.1701 0.7619  
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.8000 0.0000  
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * 23.00 9.62 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 24.23 11.17 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
** ตัวชี้วัด ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้าน  
 อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปรียบเสมือนกับการเทียบเคียงกับดัชนีราคาทองคำที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้าน  
 อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน   
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รายงานและวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานของกองทนุเปดิเคโกลด์
รอบระยะเวลา1กรกฎาคม2562-30มถินุายน2563

 
ภาวะตลาด
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาราคาทองคำมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,562.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีราคา
สูงสุดที่ 1,780.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีราคาต่ำสุดที่ 1,384.19 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2562 
 บรรยากาศการลงทุนส่วนใหญ่ของปีบัญชีที่ผ่านมา ปกคลุมด้วยความวิตกกังวลต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เริ่มระบาดในจีนเมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลก แม้หลายประเทศจะยก
ระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด แต่การระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว 
การเดินทางระหว่างประเทศ สายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ บั่นทอนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ โดยมาตรการปิดเมืองและมาตรการป้องกันการระบาดต่างๆ ที่หลายประเทศทั่วโลก
จำเป็นต้องใช้เพื่อหยุดหยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคและสายการผลิต 
(Supply Chain) ทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดดังกล่าว IMF จึงปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปในปีนี้และ  
ปีหน้า โดยคาดการณ์ว่าจะหดตัว -7.8% ในปี 2563 ขณะที่คาดว่าปี 2564 จะฟื้นตัว 6.0% 
เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัด
คือผลกระทบต่อการจ้างงาน ถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานในยุโรปจะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าภาวะปกติ
ที่ประมาณ 10% มากนัก ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากมาตรการสนับสนุนผู้ว่างงานของภาครัฐที่
ประกาศออกมาอย่างทันท่วงทีทำให้บริษัทเอกชนยังไม่จำเป็นต้องปลดพนักงานออก โดยมีคนขอรับ
สวัสดิการ ณ จุดสูงสุดที่ 108 คนในยุโรป และ 26 ล้านคนในอังกฤษ  
 ล่าสุดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายขึ้น หลายประเทศเริ่มทยอยเปิด
เมืองในเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับธนาคารกลางหลักทั่วโลกเร่งออก
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบ ทั้งการลดดอกเบี้ยแบบฉุกเฉิน 
(เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ) และการทำ QE เพิ่มเติม (เช่น สหรัฐฯ ยุโรป) ควบคู่ไปกับมาตรการการใช้
จ่ายขนาดใหญ่จากทางภาครัฐ ทั้งมาตรการทางภาษี มาตรการสนับสนุนผู้ว่างงาน รวมไปถึง
มาตรการระยะยาวต่างๆ โดยล่าสุดจีนอัดฉีดเม็ดเงิน 1.2 ล้านล้านหยวน ทำให้นักลงทุน  
มีความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยประมาณ 50% ของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกคาดว่า
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวแบบตัว U 
 อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนยังมีสูง มีความเป็นไปได้ที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในระลอกสอง และการแพร่ระบาดที่ยังไม่คลี่คลายเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการฟื้นตัว นอกจากนี้  
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ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯกับจีนจะกระทบบรรยากาศการลงทุนเป็นระยะได้ ข่าวดีจากตกลง  
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่มีพัฒนาการไปทางบวก หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเฟสแรก 
และจีนลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯเพิ่มอีก 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีผลเมื่อ 14 กุมภาพันธ ์
ที่ผ่านมานั้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนเริ่มกลับมา ทั้งประเด็นวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่าง
กฎหมายที่สามารถถอดบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯออกได้ และ
ประเด็นที่จีนผ่านร่างกฏหมายความมั่นคงในฮ่องกงซึ่งสหรัฐฯเคยขู่ว่าจะตอบโต้จีนกลับ ทั้งนี้  
คาดว่าข้อพิพาทจะยังมีอยู่ระหว่างทางไปจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯช่วงปลายปี ในขณะที่ Brexit  
มีความชัดเจนขึ้น หลังอังกฤษสามารถถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
ที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องติดตามรายละเอียดข้อตกลงด้านต่างๆและยังคงอยู่ภายใต้กฏระเบียบ  
ของสหภาพยุโรปจนถึงสิ้นปีนี้  
  ในช่วง 6 เดือนแรกของปีบัญชีนั้นราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,380 - 1,550 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนุนหลักจากการเข้าลงทุนในทองคำผ่านหน่วยลงทุน ETF จากการที่
นโยบายทางการเงินทั่วโลกยังคงมีความผ่อนคลาย บวกกับความต้องการถือครองสินทรัพย์
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากยี้ยังมีแรงซื้อเข้ามาจากธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังคงซื้อทองคำ
เข้าไปเป็นทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง  
  ในช่วง 6 เดือนหลังของปีบัญชีนั้นราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการ
เริ่มแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจาก
การที่ต้องมีการลอคดาวน์อย่างเป็นเวลาหลายเดือนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างต้องหยุด
ชะงัก ทำให้มีความต้องการเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐยังมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากการที่ต้องมีการออกมาตรฐการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ ทำให้สถานะทางการคลังของสหรัฐยย่ำแย่ลง ประกอบกับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องและน่าจะมีการคงระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำต่อไปในอีก  
1-2 ปีข้างหน้า ทำให้การลงทุนในทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
จนราคาทองคำมาปิดรอบปีบัญชีที่ระดับ 1,780.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ วันที่ 30มิถุนายน 2563 
ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่มีการซื้อขายของรอบปีบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust  
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World 
Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและ
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ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในส่วนของกองทุนเปิดเค โกลด์ อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold 
Trust ประมาณร้อยละ 97.40 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 2.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เป็นเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนต่างประเทศจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับ  
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมี
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ประมาณร้อยละ 97.40 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 2.6 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ
เพื่อเป็นการดำรงสภาพคล่องของกองทุน เปรียบเทียบกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
SPDR Gold Trust ประมาณร้อยละ 102.83 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 4.42  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์อื่นๆ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อย 95.22 ของสินทรัพย์
ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.16 ของสินทรัพย์
ต่างประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 
ผลการดำเนินงาน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 23.00% และ 9.91% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Spot Gold 
Price London AM Fixing ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในรอบ  
ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 24.23% และ 11.33% โดยกองทุน
มีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 1.23% และ 1.42% ตามลำดับ 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี (NAV) ในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 
3 ปี อยู่ที่ 24.99% และ 12.03% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก ดัชนีอ้างอิง Spot 
Gold Price London PM Fixing ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  มีผลตอบแทนอยู่ที่ 25.49% 
และ 12.47% ตามลำดับ โดยมีค่าความผันผวนระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(Fund Volatility) อยู่ที่ 17.36% 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K Gold Fund-A(D)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(�) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทนิย้อนหลงั/Calendar Year Performance

ปี/Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
(2012) (2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2010) (2011) (2013) (2014)

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 15.00-3.869.887.51-8.99-1.22-24.85-1.3820.3024.59

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return 16.23-2.3110.678.84-8.50-0.93-25.856.2712.8628.32

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน/Fund Standard Deviation 13.649.3110.4014.9413.1012.5621.2815.7423.7715.04

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั/Benchmark Standard Deviation 12.169.0210.5315.3812.8412.7322.1515.1822.4817.05

(�) ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง ณ วนัที� �� มถุินายน 2563/Performance as of 30 Jun 2020

Year to � เดือน � เดือน � ปี � ปี � ปี �� ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*18/07/2008

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 5.023.156.869.9123.0016.419.7216.41

ผลตอบแทนตวัชี�วดั/Benchmark Return 5.413.868.0111.3324.2317.119.6717.11

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการดาํเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 16.6115.7613.3913.3717.8620.3015.3120.30

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัชี�วดั (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 17.5315.6913.2712.9217.3620.8714.9620.87

  ตวัชี�วดั

   ดชันีราคาทองคาํในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน ซึ� งเปรียบเสมือนกบัการเทียบเคียงกบั

ดชันีราคาทองคาํที�ไดรั้บการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเตม็จาํนวน

  Benchmark

   LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging.  

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ถึงวันที่30มิถุนายน2563

 

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า 

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd. 4,117,365.01 100.00%  
 รวม 4,117,365.01 100.00%
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  มถิุนายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 27,857.80 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 2,785.78 0.03

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 2,785.78 0.03

ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) 810.01 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 48.15 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 642.97 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 34,930.49 0.35

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคโกลด์

แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  มถิุนายน 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 56,369.63 0.54

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 5,636.96 0.05

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 5,636.96 0.05

ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense) 1,187.84 0.01

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก 48.15 0.00

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 1,003.94 0.01

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses***) 69,883.48 0.66

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์
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กองทุนเปิดเคโกลด์

รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคโกลด์

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2563
รายละเอียดการลงทุน 
  มลูคา่ตาม %NAV
  ราคาตลาด(บาท)  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 340,714,617.14 3.56 
 เงินฝาก    340,714,617.14 3.56  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 9,327,321,342.93 97.44 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เงินฝาก   3,439,072.35 0.04 
 ประเทศสิงคโปร์
  หน่วยลงทุน  9,323,882,270.58 97.40  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 101,470,084.80 1.06 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 101,470,084.80 1.06  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (197,162,529.08) (2.06)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,572,343,515.79 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):13.36%
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  344,153,689.49 3.60 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก    
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ  0.00 0.00 
 กำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั มลูคา่ มลูคา่ตาม
 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื

หนา้ตัว๋ ราคาตลาด
    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  339,922,558.18 
2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1,P-1  3,439,072.35 
  SA/NV 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  792,058.96 
 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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กองทุนเปิดเคโกลด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคโกลด์

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2563
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (27,475,800.00) -0.29% 13 ก.ค. 2563 (27,475,800.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,778,400.00 0.05% 13 ก.ค. 2563 4,778,400.00  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,568,000.00) -0.02% 13 ก.ค. 2563 (1,568,000.00) 

 Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,700,800.00) -0.02% 27 ก.ค. 2563 (1,700,800.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,938,250.00) -0.03% 27 ก.ค. 2563 (2,938,250.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,128,800.00) -0.05% 27 ก.ค. 2563 (5,128,800.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (13,736,000.00) -0.14% 27 ก.ค. 2563 (13,736,000.00) 

 Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (19,895,600.00) -0.21% 3 ส.ค. 2563 (19,895,600.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,478,250.00) -0.03% 3 ส.ค. 2563 (2,478,250.00) 

 Bank Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 212,166.67 0.00% 28 ก.ย. 2563 212,166.67  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,682,750.00 0.04% 28 ก.ย. 2563 3,682,750.00  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,579,666.67 0.03% 28 ก.ย. 2563 2,579,666.67  

 Bank Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,281,403.19 0.03% 26 ต.ค. 2563 3,281,403.19  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,048,468.09 0.03% 26 ต.ค. 2563 3,048,468.09  

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 414,351.06 0.00% 26 ต.ค. 2563 414,351.06  

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank  AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,224,468.09 0.01% 26 ต.ค. 2563 1,224,468.09 

 (Thai) Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 19,163,438.30 0.20% 30 พ.ย. 2563 19,163,438.30  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,613,968.09 0.05% 21 ธ.ค. 2563 4,613,968.09  

 Bank Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 16,568,234.04 0.17% 21 ธ.ค. 2563 16,568,234.04 

 Bank Plc.   
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคโกลด์(ต่อ)

ข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2563
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 845,408.94 0.01% 4 ม.ค. 2564 845,408.94  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,326,913.41 0.01% 4 ม.ค. 2564 1,326,913.41  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,758,044.69 0.06% 4 ม.ค. 2564 5,758,044.69  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,488,229.50 0.03% 4 ม.ค. 2564 2,488,229.50  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 19,323,826.82 0.20% 8 ก.พ. 2564 19,323,826.82  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 18,365,139.66 0.19% 22 ก.พ. 2564 18,365,139.66  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 18,383,296.09 0.19% 1 มี.ค. 2564 18,383,296.09  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 13,683,807.26 0.14% 1 มี.ค. 2564 13,683,807.26  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Bank A ป้องกันความเสี่ยง 10,506,553.07 0.11% 29 มี.ค. 2564 10,506,553.07  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 7,347,960.89 0.08% 29 มี.ค. 2564 7,347,960.89  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 14,416,395.31 0.15% 19 เม.ย. 2564 14,416,395.31  

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 29,078.21 0.00% 19 เม.ย. 2564 29,078.21  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 821,041.34 0.01% 10 พ.ค. 2564 821,041.34  

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,528,575.41 0.04% 10 พ.ค. 2564 3,528,575.41  
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กองทุนเปิดเคโกลด์

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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กองทุนเปิดเคโกลด์

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี  
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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กองทุนเปิดเคโกลด์

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนSPDRGoldTrust(USD)
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนKGOLDFund

ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล) 
 

No. รายชื่อหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรม
 น้ำหนักการลงทุน

    (%NAV)

 

1 Gold Trust  100.000 

2 Cash  0.000 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบักองทนุเปดิเคโกลด์
สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1กรกฎาคม2562ถงึวนัที่30มถินุายน2563

 
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
 
 ไม่มี 

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
 
 ไม่มี 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
บาท/หน่วย 0.40 0.40 0.75 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20  
วัน XD 20/2/52 24/9/52 31/3/53 30/6/53 30/9/53 4/1/54 31/3/54 30/6/54   
วันจ่ายเงินปันผล 19/3/52 20/10/52 30/4/53 29/7/53 15/10/53 14/1/54 12/4/54 14/7/54   
 
ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16 
บาท/หน่วย 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 0.20   
วัน XD 30/9/54 2/4/55 1/10/55 2/1/56 30/9/56 31/3/57 30/6/59 30/9/62 
วันจ่ายเงินปันผล 14/10/54 12/4/55 15/10/55 14/1/56 14/10/56 11/4/57 14/7/59 11/10/62 
 
ครั้งที่ 17 18 19 รวม  
บาท/หน่วย 0.20 0.20 0.20 5.15 
วัน XD 2/1/63 31/3/63 30/6/63 
วันจ่ายเงินปันผล 14/1/63 14/4/63 14/7/63  
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กองทุนเปิดเคโกลด์

ขอ้มลูการดำเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปปีฏทินิลา่สดุ
 ไม่ม ี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคโกลด์


ผู้จัดการกองทุนหลัก
พีรกานต์ ศรีสุข 
 
ผู้จัดการกองทุนสำรอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 
อาภา เจตจำรัส 
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission) 
 ไม่มี 

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 
 ไม่ม ี

ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่ม ี
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นายพัชร  สมะลาภา ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช  เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข  ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ  ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ  อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน  วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร  ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี  ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน  อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย  สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ  ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส  อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ  สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์  เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางหทัยพัชร์  ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางอรอร  วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
    14. นายยุทธนา  สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 




