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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,847,135.41 3.77

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 3,847,135.41 3.77
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 98,923,348.44 96.99

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 98,923,348.44 96.99
สัญญาซื6อขายล่วงหน้า (497,408.23) (0.49)

     สัญญาที;อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี;ยน-สัญญาแลกเปลี;ยนเงินตราต่างประเทศ
         TRIS
             Rate A+ (22,783.80) (0.02)
             Rate A- 12,000.00 0.01
         FITCH-LONG
             Rate AAA (829.46) 0.00
             Rate AA (485,794.97) (0.48)
อื<นๆ (280,859.04) (0.27)

     ลูกหนีE 10,000.00 0.01
     เจา้หนีE (163,326.40) (0.16)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (127,532.64) (0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  101,992,216.58 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลดเ์ฮดจ์

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

คู่สัญญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที"อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี"ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 13,869,180.00         (0.1793) 08-ม.ค.-16 (182,890.11)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 11,699,996.70         (0.1534) 15-ม.ค.-16 (156,444.44)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 19,294,583.00         (0.1416) 12-ก.พ.-16 (144,373.85)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ. กสิกรไทย ป้องกนัความเสี"ยง 5,997,888.50           (0.0255) 19-ก.พ.-16 (26,051.00)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี"ยง 14,432,800.00         0.0118 05-ก.พ.-16 12,000.00

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี"ยง 9,133,078.00           (0.0223) 29-ม.ค.-16 (22,783.80)

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี"ยง 6,133,940.00           0.0010 26-ก.พ.-16 976.14

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี"ยง 7,419,770.00           0.0225 04-มี.ค.-16 22,988.29

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี"ยง 4,539,906.00           (0.0008) 22-ม.ค.-16 (829.46)

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 2558 31 ธันวาคม 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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	�()�ก��	��
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(12 ก�ก,��� 2555) 

���������	
���� (���) 7.2764 7.5824 7.6544 10.5635 10.0000 

ก������ !ก"�#"$%ก�!&�'!(& -4.76% -8.60% -9.46% -13.09% -10.03% 
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!-.�$"�������:� London P.M. Fix [�"-�!D	
,D���
ก�"�E��ก-��	���F$G
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� (���)]   

-4.34% -8.22% -9.60% -11.53% -8.17% 
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���������	
 ���������	�������	������� 

 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2558  �'��"	�� 31  "	���� 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 

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

����� �: "#�����	$����% ���$��ก���&�'��ก���ก(����������ก�������ก(�ก����	���)�������*+(��(�ก���� �� ������� web site ���  
��*+(���(ก��(2��(�ก��ก����	 ก������ �&�ก(� (http://www.krungsriasset.com) B�C$&�	(ก��	�DCก���ก�� ก.�. . 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ���)������*"+ก��ก����	 , �"	�� 31  "	���� 2558 

1. 	��$�F�2�   ��	C����� 

2. 	��*2�'   ���H���	(	�� 
3. 	�J�*    ����*2�2(K	� 
4. 	�$�'*  �(��# 
5. 	��$��$��*D�  $��������� 
6. 	��� ��(	 � $�	)� 

7. 	���F�(ก�  ��*���C$��$�� 

  

(3) �"-��.��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����;�;���������	�� ����ก"� 8.70% 
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