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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงิน 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบดลุ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
   บาท 
 หมายเหตุ  2558  2557 

สนิทรพัย ์      
เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม 2.3,3  111,717,090.01  129,686,471.80 
 (ราคาทนุ ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 เทา่กบั 146,868,995.22 บาท)     
 (ราคาทนุ ณ วนัที* 30 มถุินายน 2557 เทา่กบั 160,228,157.55 บาท)     
เงนิฝากธนาคาร 6  8,353,265.39  3,975,033.56 
ลกูหนี6      
 จากดอกเบี6ยคา้งรบั   256.39  205.40 
 จากการขายหน่วยลงทนุ   49,500.00  63,000.00 
ลกูหนี6สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสทุธ ิ 10.4  -  319,660.01 
รวมสนิทรพัย ์   120,120,111.79  134,044,370.77 

หนี6สนิ      
เจา้หนี6สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าสทุธ ิ 10.4  344,521.33  - 
เจา้หนี6จากการรบัซื6อคนืหน่วยลงทนุ   239,096.90  92,928.84 
เจา้หนี6จากการซื6อเงนิลงทนุ   4,086,631.30  - 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  11  165,973.69  199,233.64 
หนี6สนิอื*น   2,892.01  4,052.83 
รวมหนี6สนิ   4,839,115.23  296,215.31 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   115,280,996.56  133,748,155.46 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ      
ทนุที*ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน      
 หน่วยลงทนุที*ออกจาํหน่าย มลูคา่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท      
 ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 จาํนวน 15,203,700.2597 หน่วย      
 ณ วนัที* 30 มถุินายน 2557 จาํนวน 15,882,423.2884 หน่วย   152,037,002.60  158,824,232.88 
กาํไรสะสม      
 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร   (52,079,773.28)  (39,891,393.81) 
 บญัชปีรบัสมดลุ    15,323,767.24  14,815,316.39 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ   115,280,996.56  133,748,155.46 
      
จาํนวนที*หน่วยลงทนุที*จาํหน่ายแลว้ทั 6งหมด   15,203,700.2597  15,882,423.2884 
สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย    2.5  7.5824  8.4211 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

   บาท 
 หมายเหตุ  2558  2557 
รายไดจ้ากการลงทนุ 2.2     
 รายไดด้อกเบี6ย   16,914.54  22,237.22 
  รวมรายได ้   16,914.54  22,237.22 
คา่ใชจ้่าย 2.2     
 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  7,11  1,113,290.47  1,390,374.04 
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  7  74,219.38  92,691.54 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 7,11  185,548.51  231,729.10 
 คา่ธรรมเนียมวชิาชพี   50,000.00  50,000.00 
 คา่ใชจ้่ายอื*น   9,705.35  22,820.29 
  รวมคา่ใชจ้า่ย   1,432,763.71  1,787,614.97 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ    (1,415,849.17) (1,765,377.75)
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื*น   
 รายไดอ้ื*น 8  167,040.51  160,469.45 
 กาํไร (ขาดทนุ) ที*เกดิขึ6นจากอตัราแลกเปลี*ยน 2.4  3,965,811.50  913,512.41 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากการซื6อขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  

(664,181.34)
 

3,699,133.21 
  รวมรายได ้(คา่ใชจ้่าย) อื*น   3,468,670.67  4,773,115.07 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุ   
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*เกดิขึ6นจากเงนิลงทนุ 2.2  (9,630,981.52) (13,633,681.23)
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุ 2.2  (4,610,219.45) 23,341,490.48 
  รวมกาํไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทนุที*เกดิขึ6นและ   
   ยงัไมเ่กดิขึ6น   (14,241,200.97) 9,707,809.25 
การเพิ*มขึ6น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน   (12,188,379.47) 12,715,546.57 
   
กาํไรสะสมตน้งวด   (39,891,393.81) (52,606,940.38)
บวก การเพิ*มขึ6น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน   (12,188,379.47) 12,715,546.57 
กาํไรสะสมปลายงวด   (52,079,773.28) (39,891,393.81)
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 

 
   บาท 
   2558  2557 
การเพิ*มขึ6นในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด      
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุ   (1,415,849.17)  (1,765,377.75) 
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื*น   3,468,670.67  4,773,115.07 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธเิกดิขึ6นจากเงนิลงทนุ   (9,630,981.52)  (13,633,681.23) 
 รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุ   (4,610,219.45)  23,341,490.48 
การเพิ*มขึ6น (ลดลง) สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธทิี*เกดิจากการดาํเนินงาน   (12,188,379.47)  12,715,546.57 
      
การเพิ*มขึ6น (ลดลง) ของทนุที*ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ       
 (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)      
 หน่วยลงทนุที*ขายในระหวา่งงวด   67,870,214.30  55,295,129.61 
 (12 ก.ค. 57 - 30 ม.ิย. 58 จาํนวน 6,787,021.4295 หน่วย)      
 (1 ก.ค. 56 - 30 ม.ิย. 57 จาํนวน  5,529,512.9605 หน่วย)      
 หกั หน่วยลงทนุที*รบัซื6อคนืในระหว่างงวด   (74,657,444.58)  (73,713,220.87) 
 (12 ก.ค. 57 - 30 ม.ิย. 58 จาํนวน 7,465,744.4282 หน่วย)      
 (1 ก.ค. 56 - 30 ม.ิย. 57 จาํนวน  7,371,322.0865 หน่วย)      
 บวก การเปลี*ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุลในระหว่างงวด   508,450.85  2,620,959.49 
การเพิ*มขึ6นสทุธขิองทนุที*ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ   (6,278,779.43)  (15,797,131.77) 
      
การเพิ*มขึ6นของสนิทรพัยส์ทุธใินระหวา่งงวด   (18,467,158.90)  (3,081,585.20) 
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด   133,748,155.46 136,829,740.66 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด   115,280,996.56  133,748,155.46 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

  บาท 
  2558  2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
 การเพิ*มขึ6น (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน   (12,188,379.47)  12,715,546.57 
 บวก รายการปรบักระทบการเพิ*มขึ6นในสนิทรพัยส์ทุธจิาก     
   การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิี*ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) 

กจิกรรมดาํเนินงาน   
    

 ซื6อเงนิลงทนุ  (21,640,285.73) (27,067,028.52) 
 ขายเงนิลงทนุ  30,890,382.26  50,879,957.35 
 เงนิรบั (จ่าย) จากสญัญาแลกเปลี*ยนเงนิตราต่างประเทศ  (1,556,104.21)  (7,511,886.25) 
 ลกูหนี6จากดอกเบี6ยคา้งรบั (เพิ*มขึ6น) ลดลง  (50.99)  221.90 
 ลกูหนี6จากการขายหน่วยลงทนุ (เพิ*มขึ6น) ลดลง  13,500.00  793,600.00 
 ลกูหนี6อื*น (เพิ*มขึ6น) ลดลง  -  2,660.61 
 เจา้หนี6จากการขายหน่วยลงทุนเพิ*มขึ6น (ลดลง)  4,086,631.30  - 
 เจา้หนี6จากการรบัซื6อคนืหน่วยลงทนุเพิ*มขึ6น (ลดลง)  146,168.06  (44,103.09) 
 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ*มขึ6น  (ลดลง)  (34,420.77)  766.95 
 หนี6สนิอื*นเพิ*มขึ6น (ลดลง)  -  (506.53) 

รายการ (กาํไร) ขาดทนุที*เกดิขึ6นจากอตัราแลกเปลี*ยน  (3,965,811.50) (913,512.41) 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุที*ยงัไม่เกดิขึ6นจากการซื6อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 
  

664,181.34 
  

(3,699,133.21) 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี*เกดิขึ6นจากเงนิลงทนุ  9,630,981.52  13,633,681.23 
 รายการ (กาํไร) ขาดทนุสทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุ  4,610,219.45  (23,341,490.48) 
  เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน  10,657,011.26  15,448,774.12 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
    ขายหน่วยลงทนุในระหว่างงวด  52,527,030.97  45,601,300.69 
    รบัซื6อคนืหน่วยลงทนุในระหวา่งงวด  (58,805,810.40)  (61,398,432.46) 
  เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  (6,278,779.43)  (15,797,131.77) 
เงนิสดเพิ*มขึ6นสทุธ ิ  4,378,231.83  (348,357.65) 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด  3,975,033.56 4,323,391.21 
เงนิสด ณ วนัปลายงวด  8,353,265.39  3,975,033.56 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

  บาท 
  2558  2557 
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเพิ*มเตมิ     
 เงนิสด ณ วนัปลายงวด ประกอบดว้ย     
 เงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัย ์     

- เงนิบาท  8,353,265.39  3,975,033.56 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

 การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

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

หน่วยลงทุน           
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ           
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ           
   SPDR Gold Trust  US78463V1070  ไม่มกีาํหนดอายุ  29,320.00  111,717,090.01  100.00 

 
(ราคาทุน 4,349,096.69 ดอลลารส์หรฐั มูลค่าหน่วยละ  
143.332084 ดอลลารส์หรฐั 146,868,995.22 บาท )         

รวมหน่วยลงทุน        111,717,090.01  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 146,868,995.22 บาท)      111,717,090.01  100.00 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2557 
 

 การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทนุ 
 

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

หน่วยลงทุน           
 หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ           
  หน่วยลงทุนของกองทุนอทีเีอฟ           
   SPDR Gold Trust  US78463V1070  ไม่มกีาํหนดอายุ  31,640.00  129,686,471.80  100.00 

 
(ราคาทุน 4,937,237.16 ดอลลารส์หรฐั มูลค่าหน่วยละ  
156.044158 ดอลลารส์หรฐั 160,228,157.55 บาท )         

รวมหน่วยลงทุน        129,686,471.80  100.00 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 160,228,157.55 บาท)      129,686,471.80  100.00 
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หมายเหตุประกอบการเงนิเป็นสว่นหนึ*งของงบการเงนินี6 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 
 บาท 

 สําหรบัปีสิ6นสดุวนัที* 30 มถุินายน  สําหรบัรอบระยะ 

 

2558  2557 

 เวลาบญัชตีั 6งแต่วนัที* 

12 กรกฎาคม 2555  

(วนัจดทะเบยีนจดั 

ตั 6งกองทนุ) ถงึวนัที*  

30 มถุินายน 2556 

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)      

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธติน้ปี 8.4211  7.7199  10.0000 

รายไดจ้ากกจิกรรมลงทนุ      

 รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) สุทธจิากกจิกรรมลงทนุ (0.0815)  (0.1088)  (0.0722) 

 รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) อื*น 0.1996  0.2942  0.2347 

 กําไร (ขาดทนุ) สุทธทิี*เกดิขึ6นจากเงนิลงทนุ (0.5541)  (0.8403)  (0.0983) 

 กําไร (ขาดทนุ) สุทธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุ (0.2653)  1.4386  (2.7099) 

การเพิ*มขึ6นในสนิทรพัยส์ุทธจิากการดําเนินงาน (0.7013)  0.7837  (2.6457) 

บวก ส่วนเปลี*ยนแปลงของบญัชปีรบัสมดุล (0.1374)  (0.0825)  0.3656 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด 7.5824  8.4211  7.7199 

      
อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นในสินทรพัยส์ุทธิ      
 จากการดาํเนินงานต่อมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างงวด (%) (10.53)  8.81  (43.70) 

      
อตัราส่วนการเงินที�สาํคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สาํคญั      

อตัราส่วนของค่าใชจ้า่ยรวมต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี*ยระหวา่งงวด (%) 1.24  1.24  1.22 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทนุต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี*ยระหวา่งงวด (%) 0.01  0.02  0.03 

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ6าหนกัของการซื6อขายเงนิลงทนุระหว่างงวด      

 ต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี*ยระหว่างงวด * (%)  45.39  54.03  182.35 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลี*ยระหว่างงวด (บาท) 115,751,127.96  144,270,926.07  120,368,484.92 

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายงวด (บาท) 115,280,996.56  133,748,155.46  136,829,740.66 

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลอืปลายงวด (หน่วย) 15,203,700.2597  15,882,423.2884  17,724,232.4144 

 
ขอ้มลูเพิ*มเตมิ :-   
 * มลูค่าการซื6อขายเงนิลงทุนระหว่างงวด ไม่ไดร้วมเงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนในตัว̀สญัญาใชเ้งนิ และ
การซื6อขายเงนิลงทุนโดยมสีญัญาขายคนืหรอืซื6อคนื และคาํนวณโดยใชว้ธิถีวัเฉลี*ยถ่วงนํ6าหนักตามระยะเวลาที*มี
อยู่ในระหว่างงวด 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

1. ลกัษณะของกองทนุเปิดกรงุศรโีกลดเ์ฮดจ ์ 
  กองทนุเปิดกรุงศรโีกลด์เฮดจ์ (Krungsri Gold Hedged Fund : KF - HGOLD) เป็นกองทุนรวมที*ลงทุน

ในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที*ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ*งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพยีงกองทุน
เดยีว (feeder fund) ซึ*งเป็นกองทุนรวมทองคําแบบทั *วไปสําหรบัผูล้งทุนทั *วไปและรบัซื6อคนืหน่วยลงทุน                  
โดยมลีกัษณะของกองทนุดงันี6 

   วนัที*จดทะเบยีนจดัตั 6งกองทนุ : วนัที* 12 กรกฎาคม 2555 
   ทนุจดทะเบยีนของโครงการ : จาํนวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทนุ  
      หน่วยลงทนุละ 10 บาท 
   อายขุองโครงการ : ไมก่าํหนดอายโุครงการ 
   นโยบายจ่ายเงนิปนัผล : กองทนุไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผล 
 
  กองทนุมนีโยบายการลงทนุที*สาํคญั ดงันี6 

1. กองทนุมนีโยบายที*จะนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพยีงกองทุนเดยีวในอตัราส่วน
โดยเฉลี*ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึ*งกองทุนดงักล่าวจดัตั 6ง
และจดัการโดย World Gold Trust Services,LLC ที*ถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ*งเป็นองคก์รที*
ไม่แสวงหากําไรที*จ ัดตั 6งขึ6นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี6  กองทุนดังกล่าวได้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ ญี*ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโ์ปร ์

2. เงนิลงทนุสว่นที*เหลอื กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศในตราสารหนี6และ/หรอืเงนิฝากที*ออก รบัรอง 
รบัอาวลั หรอืคํ6าประกนัการจ่ายเงนิโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอืภาคเอกชนคุณภาพ
ด ีโดยตราสารดงักล่าวได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื*อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที*
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Debt) 
จะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื*อถอืของตราสาร (Issue rating) อยูใ่นอนัดบัที*สามารถลงทนุไดเ้ทา่นั 6น 

3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี6ในประเทศ หรือเงนิฝากในสถาบันการเงนิตาม
กฎหมายไทย ที*มอีายขุองตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณีตํ*ากว่า 1 ปี โดยเป็นการ
ลงทนุที*มวีตัถุประสงคเ์พื*อการสาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการลงทนุ หรอืสภาพคล่องของกองทนุ 

4. โดยปกตกิองทุนจะทาํสญัญาซื6อขายล่วงหน้าเพื*อป้องกนัความเสี*ยงดา้นอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตรา
ต่างประเทศเกอืบทั 6งหมด โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ ทั 6งนี6 กองทุนจะไม่
ลงทนุในตราสารที*มลีกัษณะของสญัญาซื6อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Noted)  
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 
5. กองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาซื6อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื*อเพิ*มประสทิธภิาพการบรหิารการ

ลงทุน (efficient portfolio management) ซึ*งรวมถงึการป้องกนัความเสี*ยง (Hedging) จากการลงทุนโดย
ขึ6นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ เช่น การทําสญัญาสวอปและหรอืสญัญาฟอร์เวิร์ดที*อ้างองิกบัอตัรา
แลกเปลี*ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบี6ย ตามที*สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ให้
ความเหน็ชอบ 

6. ในกรณีที*บรษิทัจดัการเหน็ว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืการลงทุนในกองทุน 
SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอกีต่อไป บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที*จะนําเงนิไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื*นใดที*มนีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ/หรอืนโยบายการลงทนุของกองทุน โดย
อาจเป็นกองทุนที*บรหิารและจดัการลงทุนโดย World Gold Trust Services, LLC หรอืไม่กไ็ด ้หรอืขอสงวน
สทิธใินการเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรโีกลด์เฮดจ์ โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั 6งนี6 หากมกีารดําเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจง้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบโดยพลนั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจํากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

ของกองทนุ 
 

2. สรปุนโยบายการบญัชทีี*สาํคญั 
 2.1 เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิ 
   งบการเงนิของกองทุนไดจ้ดัทาํขึ6นและนําเสนอตามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที* 106 เรื*อง การ

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

 
 2.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
  2.2.1  รายไดจ้ากเงนิลงทนุรบัรูต้ามเกณฑส์ทิธ ิดงันี6 
    ดอกเบี6ยรบับนัทกึเป็นรายไดต้ามระยะเวลาที*พงึไดร้บั 
    ดอกเบี6ยรบัจากการตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดของตราสารหนี6ตามระยะเวลาที*เหลอื

ของตราสารหนี6 ใชว้ธิอีตัราดอกเบี6ยที*แทจ้รงิ   
    กาํไรหรอืขาดทุนที*เกดิขึ6นจรงิ จากการจําหน่ายเงนิลงทุนบนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย 

ณ วนัที*จาํหน่ายเงนิลงทนุ โดยตน้ทนุของเงนิลงทนุที*จาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลี*ยถ่วงนํ6าหนกั 
    กาํไรหรอืขาดทุนที*ยงัไม่เกดิขึ6นจรงิ จากการเปลี*ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 

บนัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ 
  2.2.2 คา่ใชจ้่ายบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
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 2.3 การวดัมลูคา่เงนิลงทนุ 
   เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทนุของเงนิลงทนุ ณ วนัที*กองทนุมสีทิธใินเงนิลงทนุ 

ตน้ทนุของเงนิลงทนุประกอบดว้ยรายจ่ายซื6อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั 6งสิ6นที*กองทุนจ่ายเพื*อให้
ไดม้าซึ*งเงนิลงทนุนั 6น 

   เงนิลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม คํานวณโดยใช้ราคาจากบรษิัท   
ผูเ้สนอซื6อเสนอขายตราสารหรอืราคาปิดที*ประกาศจาก Bloomberg 

   เงนิลงทุนในหลักทรพัย์อื*นๆ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยผู้จ ัดการกองทุนจะประมาณมูลค่า
ยตุธิรรม โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกาํหนดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเพื*อใชใ้นการคาํนวณ
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุรวมซึ*งประกาศโดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ  

 

 2.4 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 
   รายการที*เป็นเงนิตราต่างประเทศไดบ้นัทกึไว้เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที*เกดิ

รายการ การแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี6สนิที*เป็นเงนิตราต่างประเทศใช้อตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราสกุล
ต่างประเทศโดยใชร้าคาปิดที*ประกาศจาก Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ กําไรหรอืขาดทุนที*
เกดิขึ6นจรงิและที*ยงัไมเ่กดิขึ6นจรงิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงวดปจัจุบนั 

   สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าบนัทกึบญัชทีนัทเีมื*อเกดิรายการตามอตัราแลกเปลี*ยน
  ตามสญัญา และจะบนัทกึผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนตามสญัญากบัอตัราแลกเปลี*ยนล่วงหน้าของ
  ระยะเวลาที*เหลอือยูข่องสญัญา เป็นกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจรงิในงวดปจัจุบนั 

 
 2.5 สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ 
   กองทนุคาํนวณสนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วยลงทนุ โดยการหารมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธดิว้ยจํานวนหน่วย

ลงทนุที*จาํหน่ายแลว้ทั 6งหมดที*คงเหลอื ณ วนัที*คาํนวณ 
 
 2.6 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
   ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารตอ้งใชก้าร

ประมาณและตั 6งขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึ*งมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิที*เกี*ยวกบัสนิทรพัย ์หนี6สนิ 
รายได้ ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี*ยวกบัสนิทรพัยแ์ละหนี6สนิที*อาจเกดิขึ6น ซึ*งผลที*เกดิขึ6นจรงิ
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที*ประมาณไว ้
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 2.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั 

 บุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที*ลงทุนในส่วนไดเ้สยีของ
กองทุน ตั 6งแต่รอ้ยละ 10 ของส่วนไดเ้สยีทั 6งหมดที*มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอื
ฝา่ยบรหิาร ซึ*งประกอบดว้ยบุคคลที*รบัผดิชอบในการจดัการกองทุนหรอืมหีน้าที*กาํหนดนโยบายหรอื
ตดัสนิใจเพื*อใหก้องทนุบรรลุวตัถุประสงคท์ี*วางไว ้ทั 6งนี6รวมถงึคูส่มรสหรอืบุตรที*ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของ
ฝา่ยบรหิาร 
 นอกจากนี6 บุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บุคคลหรอืกจิการที*มอีาํนาจควบคุม
กองทนุ หรอือยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมของกองทุน หรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัของกองทุน หรอื
อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของกองทนุ 

 
 2.8 บญัชปีรบัสมดุล 

 ส่วนหนึ*งของราคาขายหรอืราคารบัซื6อคนืของหน่วยลงทุนซึ*งเท่ากบัจํานวนของกาํไรสะสมที*ยงั
ไมไ่ดแ้บ่งสรร ณ วนัที*เกดิรายการของจํานวนหน่วยลงทุนที*ขายหรอืรบัซื6อคนืจะถูกบนัทกึในบญัชปีรบั
สมดุล 

 
    2.9    มาตรฐานการบญัชใีหม ่มาตรฐานการบญัชทีี*มกีารปรบัปรงุและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม ่

 ผูบ้รหิารของกองทุนได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบญัชใีหม่ มาตรฐานการบญัชทีี*มกีาร
ปรบัปรุงและการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม่ ที*มผีลบงัคบัใชว้นัที* 1 มกราคม 2556 และวนัที* 1 
มกราคม 2557 ไมม่ผีลกระทบที*เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิที*นําเสนอ 

 
3. เงนิลงทนุ 
  เงนิลงทนุ ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 2558  2557 

 ราคาทุน  มลูค่ายุตธิรรม  ราคาทุน  มลูค่ายุตธิรรม 

เงนิลงทุนในต่างประเทศ        
 หน่วยลงทนุในกองทุนต่างประเทศ 146,868,995.22  111,717,090.01  160,228,157.55  129,686,471.80 

รวมเงนิลงทุน 146,868,995.22  111,717,090.01  160,228,157.55  129,686,471.80 
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4. ขอ้มลูของกองทนุ SPDR Gold Trust 
  ชื*อกองทนุ  :  SPDR Gold Trust 
  ประเภท    :  กองทุนอทีเีอฟ (Exchange Traded Fund) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
     นิวยอรก์ ญี*ปุน่ ฮ่องกง และสงิคโปร ์ 
  นโยบายการลงทนุ : มนีโยบายการลงทนุที*มุง่ลงทนุในทองคาํแท่งเพื*อสรา้งผลตอบแทนของกองทุน

หลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดัการทั 6งหมดของกองทุนใหใ้กลเ้คยีง
กบัผลตอบแทนของราคาทองคาํ 

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

 ซึ*งเป็นองค์กรที*ไม่ได้แสวงหากําไรที*จ ัดตั 6งขึ6นตามกฎหมายของประเทศ
 สวสิเซอรแ์ลนด ์

 
  ขอ้มลูเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ที*ถอืโดยกองทุน ณ วนัที* 30 มถุินายน 

2558 และ 2557 มดีงันี6 
    2558  2557 
จาํนวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลกั : หน่วย  29,320.0000  31,640.0000 
มลูคา่เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน) : ดอลลารส์หรฐัฯ  4,349,096.69  4,937,237.16 
มลูคา่เงนิลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูคา่ยตุธิรรม) : ดอลลารส์หรฐัฯ  3,308,175.60  3,996,132.00 
อตัราสว่นของมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนต่อ :      
  มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนคดิเป็น : รอ้ยละ  96.91  96.96 
มลูคา่ยตุธิรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน : ดอลลารส์หรฐัฯ  112.83  126.30 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธติ่อหน่วยของหน่วยลงทุน : ดอลลารส์หรฐัฯ  112.26  126.57 

 
5. ขอ้มลูเกี*ยวกบัการซื6อขายเงนิลงทนุ 

 สําหรบัปีสิ6นสุดวนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 2557 กองทุนได้ซื6อขายเงนิลงทุนโดยไม่รวมเงนิฝาก
ธนาคารและตัว̀สญัญาใชเ้งนิเป็นจํานวน 52.54 ลา้นบาท และ 77.95 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 45.39 
และรอ้ยละ 54.03 ตามลาํดบั ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลี*ยระหว่างงวด 
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6. เงนิฝากธนาคาร 
  กองทนุมเีงนิฝากธนาคาร ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 2557 ดงันี6 

 2558  2557 

 อตัราดอกเบี6ย  จาํนวนเงนิ  อตัราดอกเบี6ย  จาํนวนเงนิ 

 %  บาท  %  บาท 

ประเภทออมทรพัย ์- เงนิบาท        

ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)  0.375  8,353,265.39  0.375  3,975,033.56 

  รวม   8,353,265.39    3,975,033.56 

 
7. คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคดิในอตัรารอ้ยละ 0.90 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์คดิในอตัรารอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุคดิในอตัรารอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทนุ 
  คา่ธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้จะคาํนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐาน

ในการคาํนวณ 
 

8. รายไดอ้ื*น 
 รายไดอ้ื*น คอื คา่ใชจ้่ายในการซื6อขายหลกัทรพัยท์ี*เรยีกเกบ็จากผูท้าํรายการเมื*อผูถ้อืหน่วยมกีารสั *งซื6อ
ขายคนืหรอืสบัเปลี*ยนหน่วยลงทุน โดยจะคํานวณรวมเขา้ไปในราคาขายหรอืรบัซื6อคนืหน่วยลงทุนในอตัรา 
รอ้ยละ 0.15 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 
9. กาํไร (ขาดทนุ) สะสมตน้งวด 
  กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2558  2557 
กาํไร (ขาดทนุ) สะสมตน้งวดเริ*มสะสมตั 6งแต่วนัที* 12 กรกฎาคม 2555 :    
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) สทุธจิากการลงทนุสะสม  (3,200,343.75)  (1,434,966.00) 
 รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อื*นสะสม 9,438,422.25  4,665,307.18 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*เกดิขึ6นจากเงนิลงทนุสะสม (15,587,786.56)  (1,954,105.33) 
 กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุสะสม (30,541,685.75)  (53,883,176.23) 
กาํไร (ขาดทนุ) สะสมตน้งวดทั 6งสิ6น (39,891,393.81)  (52,606,940.38) 
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10.  การเปิดเผยขอ้มลูเกี*ยวกบัเครื*องมอืทางการเงนิ 

 10.1 นโยบายการบญัชสีาํหรบัเครื*องมอืทางการเงนิ 
   นโยบายการบญัชทีี*สําคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ี การจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี6สนิ

ทางการเงนิ การวดัมลูค่า การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของเครื*องมอืทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2 

 
 10.2 ความเสี*ยงดา้นอตัราดอกเบี6ย  
   กองทุนมคีวามเสี*ยงจากอตัราดอกเบี6ยที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องกบัเงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็าม

เนื*องจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจดัอยู่ในประเภทระยะสั 6น และมอีตัราดอกเบี6ยปรบัขึ6นลงตาม
อตัราตลาด ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบี6ยของกองทนุจงึอยูใ่นระดบัตํ*า 

   ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 กองทนุมสีนิทรพัยท์างการเงนิที*สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบี6ยไดด้งันี6 
 บาท 
 อตัราดอกเบี6ย

ปรบัขึ6นลงตาม
ราคาตลาด 

 อตัราดอกเบี6ย
คงที* 

 ไมม่ดีอกเบี6ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        
เงนิลงทุน -  -  111,717,090.01  111,717,090.01 
เงนิฝากธนาคาร 8,353,265.39  -  -  8,353,265.39 

 
   ณ วนัที* 30 มถุินายน 2557 กองทนุมสีนิทรพัยท์างการเงนิที*สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบี6ยไดด้งันี6 
 บาท 
 อตัราดอกเบี6ย

ปรบัขึ6นลงตาม
ราคาตลาด 

 อตัราดอกเบี6ย
คงที* 

 ไมม่ดีอกเบี6ย  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ        
เงนิลงทุน -  -  129,686,471.80  129,686,471.80 
เงนิฝากธนาคาร 3,975,033.56  -  -  3,975,033.56 

 
 10.3 ความเสี*ยงดา้นการใหส้นิเชื*อ 
   กองทุนมคีวามเสี*ยงที*อาจเกดิจากการที*คู่สญัญาไม่สามารถปฎบิตัติามภาระผกูพนัที*ระบุไว้ใน

เครื*องมอืทางการเงนิเนื*องจากกองทุนมลีูกหนี6จากดอกเบี6ยคา้งรบั ลูกหนี6จากการขายหน่วยลงทุนและ
เงนิฝากธนาคาร ซึ*งเป็นไปตามปกตธิุรกจิของกองทุน กองทุนจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายจาก
การเรยีกชาํระหนี6ดงักล่าว อย่างไรกต็าม สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนั
สั 6น กองทนุจงึไมค่าดว่าจะไดร้บัความเสยีหายจากการเกบ็หนี6 
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 10.4 ความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนและจากการลงทนุในสญัญาซื6อขายล่วงหน้า 
   กองทุนรวมมเีงนิลงทุนส่วนใหญ่เป็นหน่วยลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust เพยีงแห่งเดยีว 

ซึ*งเป็นกองทนุจดทะเบยีนในต่างประเทศและซื6อขายในตลาดต่างประเทศเป็นเงนิตราสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 
ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 2557 หน่วยลงทุนในกองทุนดงักล่าวมจีํานวน 29,320.0000 หน่วย และ 
31,640.0000 หน่วย ตามลําดบั คดิเป็นมลูค่ายุตธิรรม 3,308,175.60 ดอลลารส์หรฐัฯ และ  3,996,132.00 
ดอลลารส์หรฐัฯ ตามลาํดบั  

   กองทุนมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องกบัเงนิลงทุนในตราสารทาง
การเงนิในต่างประเทศ ซึ*งการเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราต่างประเทศส่งผลใหเ้กดิการ
เปลี*ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัย์และหนี6สนิ
ทางการเงนิ 

   กองทุนไดท้าํธุรกรรมการซื6อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื*อเป็นการป้องกนัความเสี*ยงจาก
อตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราต่างประเทศ ยอดคงเหลอื ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 2557 

    2558  2557 
    ซื6อ  ขาย  ซื6อ  ขาย 
สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศ  : ฉบบั  2  9  1  10 
มลูค่าสญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศ  : ดอลลารส์หรฐัฯ  484,013.66  3,567,000.00  789,000.00  4,677,000.00 
ระยะเวลาครบกาํหนด : วนั  3  3 - 60  4  3 - 67 
อตัราซื6อขายล่วงหน้าจาํนวน : บาท  16,379,022.25  120,268,842.70  25,606,995.00  152,334,625.40 
มลูค่ายุตธิรรมจาํนวน : บาท  16,346,366.79  120,580,708.57  25,605,417.00  152,013,387.39 

 
 10.5 ความเสี*ยงเกี*ยวเนื*องดา้นตลาดจากกองทนุหลกั 
   กองทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน SPDR 

Gold Trust โดยมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ*มขึ6นหรอืลดลงในช่วงเวลา
ต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอื*นที*กองทุนลงทุนซึ*งอาจไดร้บัผลกระทบทั 6งทาง
ดว้นบวกหรอืลบจากปจัจยัความเสี*ยงต่างๆ อาท ิ

   - ความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงของราคาทองคาํ (Price Risk) เป็นความเสี*ยงที*เกดิจากการ
  เปลี*ยนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกที*อาจจะเพิ*มสงูขึ6นหรอืลดตํ*าลงซึ*งจะสง่ผลกระทบต่อ
  กองทนุ เนื*องจากมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนมกีารเปลี*ยนแปลงตามราคาทองคาํในตลาดโลก 
  ดงันั 6น หากราคาทองในตลาดโลกลดลงหรอืปรบัตวัสงูขึ6นจะสง่ผลทาํใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง
  กองทนุลดลงหรอืเพิ*มขึ6นไดเ้ชน่กนั 

   - ความเสี*ยงที*ราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์ที*กองทุนหลกัจดทะเบยีนอาจมากกว่าหรอื
น้อยกว่ามลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (NAV) เนื*องจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอหน่วยของ
กองทุนหลกัเปลี*ยนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของทองคําที*กองทุนหลกัถือครองอยู่ในขณะที*
ราคาของกองทนุหลกัในตลาดหลกัทรพัย◌์เปลี*ยนไปตามอุปสงคแ์ละหรอือุปทานของตลาดใน
ขณะนั 6น ดงันั 6น กองทนุจงึมโีอกาสที*จะซื6อหรอืขายหลกัทรพัยก์องทนุหลกัในราคาที*สงูกว่าหรอื
ตํ*ากว่ามลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วยของกองทนุหลกัได ้

23



 

 

กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 
 10.6 ความเสี*ยงดา้นสภาพคล่อง  
   ความเสี*ยงด้านสภาพคล่อง คอืความเสี*ยงที*กองทุนอาจไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเนื*องมาจาก

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

   กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟ ซึ*งเป็นหลกัทรพัย์ที*จดทะเบยีนซื6อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์จงึซื6อขายไดง้า่ย และมสีภาพคล่องสงูกองทนุจงึมคีวามเสี*ยงดา้นนี6อยูใ่นเกณฑต์ํ*า 

   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื*องมอืทางการเงนินบัจากวนัที*ในงบดุล ณ วนัที* 30 มถุินายน 2558 
มดีงันี6 

 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีาํหนด 

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

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทนุ 111.72  -  -  -  -  111.72 
เงนิฝากธนาคาร -  8.35  -  -  -  8.35 
หนี6สนิทางการเงนิ            
เจา้หนี6สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า 
 
- 

  
- 

  
0.34 

  
- 

  
- 

  
0.34 

 
   ระยะเวลาครบกาํหนดของเครื*องมอืทางการเงนินบัจากวนัที*ในงบดุล ณ วนัที* 30 มถุินายน 2557 

มดีงันี6 
 ระยะเวลาครบกําหนด (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไมม่กีาํหนด 

ระยะเวลา 
 เมื*อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 – 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 

สนิทรพัยท์างการเงนิ            
เงนิลงทนุ 129.69  -  -  -  -  129.69 
เงนิฝากธนาคาร -  3.98  -  -  -  3.98 
ลูกหนี6สญัญาซื6อขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า 
 
- 

  
- 

  
0.32 

  
- 

  
- 

  
0.32 

 
 10.7 การบรหิารความเสี*ยง 
   กองทนุบรหิารความเสี*ยงที*อาจเกดิขึ6นจากการลงทนุโดยกาํหนดนโยบายการบรหิารความเสี*ยง เช่น 

การกระจายประเภทเงนิลงทุนและการวเิคราะห์ฐานะของกจิการที*จะลงทุนและใชน้โยบายการลงทุนและ
ระบบการจดัการและการควบคุมภายใน กองทุนรวมมกีารใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเพื*อป้องกนัความ
เสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน 

 
 10.8 มลูคา่ยตุธิรรม 
   เงนิลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิอื*นและหนี6สิน

ทางการเงนิไมแ่ตกต่างไปจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
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11. รายการบญัชกีบับุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั 
  ในระหว่างงวดกองทนุมรีายการบญัชทีี*สาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าว

เป็นไปตามเงื*อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที*ตกลงกนัระหว่างกองทุนรวมและกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั ซึ*ง
เป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรปุไดด้งันี6 

 
  บุคคลหรอืกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

ชื*อกจิการที*เกี*ยวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั  เป็นบรษิทัจดัการกองทนุและนายทะเบยีน 
กองทนุเปิดกรงุศรโีกลดเ์พื*อการเลี6ยงชพี 
กองทนุเปิดกรงุศรโีกลด ์

 เป็นกองทนุรวมที*บรหิารโดยบรษิทัจดัการ
กองทนุเดยีวกนั 

กองทนุเปิดกรงุศรมีกิซ ์2TM และ 
กองทนุเปิดกรงุศรมีกิซพ์ลสั 2TM 

  

 
  กองทุนมรีายการที*มสีาระสาํคญักบักจิการที*เกี*ยวขอ้งกนัสาํหรบังวดสิ6นสุดวนัที* 30 มถุินายน 2558 และ 

2557 ดงันี6 :- 
   บาท 
 นโยบายการกาํหนดราคา  2558  2557 
รายการในระหว่างงวด      
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจาํกดั      
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ี*ระบุในหนงัสอืชี6ชวน

อตัรารอ้ยละ 0.90 ต่อปี ของมลูค่า
สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

 1,113,290.47  1,390,374.04 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ี*ระบุในหนงัสอืชี6ชวน
อตัรารอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่า

สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน 

 185,548.51  231,729.10 

 
    ราคาทุน  
    2558  2557 

ประเภทธุรกรรม  คูค่า้หลกัทรพัย ์  (ดอลลารส์หรฐั)  (บาท)  (ดอลลารส์หรฐั)  (บาท) 
หน่วยลงทุน 
 รายการขาย 

          

SPDR Gold Trust   กองทุนเปิดกรุงศรมีกิซ ์2TM  -  -  6,599.01  210,970.35 
SPDR Gold Trust   กองทุนเปิดกรุงศรมีกิซพ์ลสั 2TM  -  -  62,030.65  1,983,119.88 

รายการซื6อ           
SPDR Gold Trust   กองทุนเปิดกรุงศรโีกลด ์  97,298.06  3,269,701.14  -  - 

   ในฐานะคูค่า้หลกัทรพัย ์           
รายการซื6อ 
   สญัญา Forward 

 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลด ์   
97,298.06 

  
3,269,701.14 

  
- 

  
- 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 

 บาท 
 ณ วนัที* 30 

มถุินายน 2558 
 ณ วนัที* 30 

มถุินายน 2557 
ยอดคงเหลอืปลายงวด    
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั    
  คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 94,032.72  121,000.28 
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจ่าย 15,672.21  20,166.70 

 
12. รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากการแลกเปลี*ยนสกลุเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บาท 
 2558  2557 
โอนกลบัรายการกาํไร (ขาดทนุ) ที*ยงัไมเ่กดิขึ6นของสญัญา    

แลกเปลี*ยนสกลุเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัตน้งวด (319,660.01)  3,379,473.20 
กาํไร (ขาดทนุ) ที*ยงัไมเ่กดิขึ6นของสญัญาแลกเปลี*ยนสกลุเงนิ    

ตราต่างประเทศล่วงหน้าที*คงเหลอื ณ วนัสิ6นงวด (344,521.33)  319,660.01 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากการแลกเปลี*ยน    

สกลุเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (664,181.34)  3,699,133.21 
 
13. รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจากเงนิลงทนุ 

 บาท 
 2558  2557 

โอนกลบัรายการ (กาํไร) ขาดทนุที*ยงัไมเ่กดิขึ6น ณ วนัตน้ปี 30,541,685.75  53,883,176.23 
กาํไร (ขาดทนุ) ที*ยงัไมเ่กดิขึ6นของเงนิลงทนุที*คงเหลอื     
 ณ วนัสิ6นปี (35,151,905.20)  (30,541,685.75)
รายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*ยงัไมเ่กดิขึ6นจาก    
 เงนิลงทนุ (4,610,219.45)  23,341,490.48 

 
  รายการกําไร (ขาดทุน) ที*ยงัไม่เกดิขึ6น ณ วนัตน้ปีบางส่วนเกี*ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนที*ได้ขายไปแลว้ในปีซึ*ง

ผลจากการขายนั 6นไดป้รากฎอยูใ่นรายการกาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิี*เกดิขึ6นจากเงนิลงทนุในงบกาํไรขาดทนุนี6แลว้ 
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กองทุนเปิดกรงุศรีโกลดเ์ฮดจ ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที� 30 มิถนุายน 2558 
 
14. การบรหิารจดัการทนุ 

  วตัถุประสงค์ของกองทุนในการบรหิารทางการเงนิของกองทุนคอืการดํารงไว้ซึ*งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง และการดํารงไวซ้ึ*งโครงสรา้งของทุนที*เหมาะสมเพื*อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้อื
หน่วยลงทนุตามเงื*อนไขการจดัตั 6งกองทนุ 

 
15. การอนุมตังิบการเงนิ 

  งบการเงนินี6ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยบรษิทัจดัการของกองทุนรวมแลว้ เมื*อวนัที* 19 สงิหาคม 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 8,353,521.78 7.25

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 8,353,521.78 7.25
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 111,717,090.01 96.91

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 111,717,090.01 96.91
สัญญาซื5อขายล่วงหน้า (344,521.33) (0.30)

     สัญญาที;อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี;ยน-สัญญาแลกเปลี;ยนเงินตราต่างประเทศ
         TRIS
             Rate A+ (361.40) 0.00
         FITCH-LONG
             Rate AAA (18,092.01) (0.02)
             Rate AA (326,067.92) (0.28)
อื<นๆ (4,445,093.90) (3.86)

     ลูกหนีE 49,500.00 0.04
     เจา้หนีE (4,328,620.21) (3.75)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (165,973.69) (0.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  115,280,996.56 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์ฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที"อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี"ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 12,125,797.20            (0.1162) 02-ก.ค.-58 (133,920.86)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 19,632,874.80            (0.0540) 10-ก.ค.-58 (62,289.47)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 15,646,785.00            (0.0570) 17-ก.ค.-58 (65,725.43)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 3,181,336.00              0.0037 24-ก.ค.-58 4,281.89

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 16,350,562.50            (0.0427) 07-ส.ค.-58 (49,230.89)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 16,756,566.40            (0.0165) 14-ส.ค.-58 (18,975.97)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 16,713,932.50            0.0281 28-ส.ค.-58 32,448.27

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 4,095,102.25              (0.0073) 02-ก.ค.-58 (8,470.95)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 12,283,920.00            (0.0210) 02-ก.ค.-58 (24,184.51)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี"ยง 4,701,536.00              (0.0003) 21-ส.ค.-58 (361.40)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี"ยง 15,159,452.30            (0.0157) 31-ก.ค.-58 (18,092.01)

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

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

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

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

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ / Krungsri Gold Hedged Fund

ตั 
งแต่วันที� ถงึวันที�1 กรกฎาคม 2557 30 มิถุนายน 2558

  จาํนวนเงนิบริษัท อัตราส่วน (%)
( ดอลลาร์สหรัฐ )

1,388.38UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd 77.52

402.56DBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd. 22.48

1,790.94รวม / Total 100.00
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� 	!���  
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� 	!���  
6 ��"	 

� 	!���  
1 %& 

	�'(�ก��	��
��)*��ก�� 
(12 ก�ก,�*� 2555) 

���������	
���� (���) 7.6009 7.6544 8.4211 10.0000 

ก������ !ก"�#"$%ก�!&�'!(& -0.24% -0.94% -9.96% -8.91% 

+,	-$.	,! (Benchmark):  
!,-�$"�������9� London P.M. Fix [�",�!C	
+C���
ก�"�D��ก,��	���E$F
�!C���,+"�G�ก���$F
� (���)]   

-0.75% -1.51% -8.82% -6.83% 
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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2557  �'��"	�� 30 �*��	��	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 

ก����	����ก�������ก�������� 1. ก����	����ก�������ก��� 
 

 !�� "�: $%�����	&�!��'"���&��ก���(�)��ก��!ก*����������ก�������ก*�ก����	��!+�������,-*��*�ก����"��  ������ web site ���  
��,-*� �*ก��*4��*�ก��ก����	 ก������ �(�ก*� (http://www.krungsriasset.com) C�D&(�	*ก��	�EDก��!ก�� ก.�.". 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) ���,������-".ก��ก����	 / �"	�� 30 �*��	��	 2558 

1. 	��&�F�4�   ��	D����� 

2. 	��,4�)   ���H���	*	�� 

3. 	�J�,"   ����,4�4*K	� 

4. 	�&�)," �*��% 

5. 	��&��&��,E�  &��������� 

6. 	���"��*	"� &�	+� 

7. 	���F�*ก�  ��,���D&��&�� 

         

        (3) �"0��1��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����>�>���������	�� ����ก"� 18.28% 
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