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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) ตั 0งแต่
วนัที2 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัที2 28 กมุภาพนัธ์ 2558 มายงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี 0 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัที2 28 กมุภาพนัธ์ 2558 เทา่กบั 71.40 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 4.8972 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพิ2มขึ 0นร้อยละ 2.23 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการ
วดัผลการดําเนินงาน ที2เพิ2มขึ 0นร้อยละ 2.04 

ภาวะการลงทนุในช่วงที2ผา่นมา 

ในช่วงหนึ2งปีที2ผ่านมา นบัตั 0งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 กองทนุ Allianz RCM BRIC Equity ซึ2งเป็นกองทนุ
หลกัของกองทนุฯ เคลื2อนไหวระหวา่ง 4,600.20 – 5,653.84 บาท และปิดตลาด ณ สิ 0นเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ที2 5,351.79 บาท จาก
เดิมที2 5,159.43 บาท ณ สิ 0นเดือนมีนาคม 2557 หรือเป็นการปรับตวัเพิ2มขึ 0นร้อยละ 3.73 โดยกองทนุหลกัฯ ได้ปรับตวัท่ามกลาง
สภาวะ Quantitative Easing Tapering Off ของสหรัฐ การฟื0นตวัของเศรษฐกิจยโุรป ความดัแย้งในรัสเซียและกลุม่ชาติตะวนัตก 
ตลอดจนมาตรการการผอ่นคลายของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางที2สาํคญัตา่งๆ ทั2วโลก เป็นต้น 

ณ สิ 0นเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 กองทนุหลกัฯ มีการลงทนุในกลุม่ธุรกิจการเงิน ร้อยละ 25.33 กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 18.16 
และพลงังานร้อยละ 15.65 เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯ มองวา่ประเทศในกลุม่ BRIC จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการผอ่นคลายของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางที2สําคญัต่างๆ 
ทั2วโลก  แม้ว่าในฟากของสหรัฐแนวโน้มของมาตรการดงักลา่วได้สิ 0นสดุลงไปแล้วก็ตาม ในขณะที2ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกบั
กลุม่ประเทศตะวนัตกได้เริ2มคลี2คลายลง ทําให้ตลาดทยอยคลายความกงัวลจากมาตรการ capital control ลงตามไปด้วย ทา่มกลาง
ความร้อนแรงทางเศรษฐกิจรอบใหมข่องอินเดีย และมาตรการกระตุ้นทางการคลงั และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในจีน จึง
นบัวา่ยงัเป็นโอกาสที2ดีของการลงทนุแบบทยอยซื 0อสะสม 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที2ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทั 0งนี 0 บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที2เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสาํคญั 

 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 

3



4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์  

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที? 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ซึ? งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน
ลงทุน ณ วนัที? 28 กุมภาพนัธ์ 2558 และงบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปลี?ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูล
ทางการเงินที?สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที?สาํคญัและหมายเหตุเรื?องอื?นๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที?ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี?ยวกบัการควบคุมภายในที?ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื?อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที?ปราศจากการ
แสดงขอ้มูลที?ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ? งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพื?อให้ไดค้วามเชื?อมั?นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที?ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื?อใหไ้ดม้าซึ?งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี?ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วธีิการตรวจสอบที?เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ?งรวมถึงการประเมินความเสี?ยงจากการแสดงขอ้มูลที?ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี?ยงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที?เกี?ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที?ควรของกองทุน เพื?อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบที?เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื?อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที?ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที?จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื?อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที?ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื?อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบดุล

ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 75,991,958.22 บาท 

ในปี 2558 และ 124,826,566.26 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8, 10 64,224,741.73      81,645,939.42      

เงินฝากธนาคาร 6, 10 7,289,114.37        617,571.56           

ลูกหนี-จากดอกเบี-ย 10 4,782.40               753.82                  

รายไดอื้4นคา้งรับ 7, 10 35,560.93             45,864.68             

รวมสินทรัพย์ 71,554,199.43      82,310,129.48      

หนี- สิน

เจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 7,478.59               214,368.95           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 145,803.72           155,024.94           

เจา้หนี- อื4น 1,477.41               -                        

หนี- สินอื4น 2,723.19               3,695.78               

รวมหนี- สิน 157,482.91           373,089.67           

สินทรัพยสุ์ทธิ 71,396,716.52      81,937,039.81      

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนที4ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 145,789,571.00    171,045,369.54    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 213,286,006.58    200,122,939.81    

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 4 (287,678,861.06)   (289,231,269.54)   

สินทรัพยสุ์ทธิ 71,396,716.52      81,937,039.81      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 4.8972                  4.7903                  

จาํนวนหน่วยลงทุนที4จาํหน่ายแลว้ทั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 14,578,957.1001  17,104,536.9537  

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 28 กมุภาพันธ์ 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 13.20 ยโูร 479.03                 -

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศลักเซมเบิร์ก

Allianz BRIC Stars - A -EUR* 11,984.4990    64,224,262.70      100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 75,991,958.22 บาท) 64,224,741.73      100.00

* Allianz BRIC Stars - A - EUR มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ของบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศเกิดใหม่ ไดแ้ก่
ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีQ
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที� 28 กมุภาพันธ์ 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
เงินตน้/ ร้อยละของ

ชื�อหลกัทรัพย์ จาํนวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 12.52 ยโูร 560.40                 -

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศลักเซมเบิร์ก

Allianz BRIC Stars - A -EUR* 15,875.2840    81,645,379.02      100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 124,826,566.26 บาท) 81,645,939.42      100.00

* Allianz BRIC Stars - A - EUR มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ของบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศเกิดใหม่ ไดแ้ก่
ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีR
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558

หมายเหตุ 2558 2557

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบี�ย 7,840.39                9,059.93                

รายไดอื้"น 7, 9 563,028.05            764,695.41            

รวมรายได้ 570,868.44            773,755.34            

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 852,707.77            1,138,879.05         

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 20,038.67              26,763.71              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 426,183.37            569,211.69            

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 56,400.00              56,300.00              

รวมค่าใชจ่้าย 1,355,329.81         1,791,154.45         

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (784,461.37)           (1,017,399.11)        

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (8,357,364.53)        (24,489,059.27)      

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 31,413,410.35       5,622,894.85         

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ (20,719,175.97)      21,156,511.89       

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนที"เกิดขึ�นและที"ยงัไม่เกิดขึ�น 2,336,869.85         2,290,347.47         

การเพิ"มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,552,408.48         1,272,948.36         

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�               
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558

2558 2557

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (784,461.37)           (1,017,399.11)        

รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (8,357,364.53)        (24,489,059.27)      

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 31,413,410.35       5,622,894.85         

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ (20,719,175.97)      21,156,511.89       

การเพิ"มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,552,408.48         1,272,948.36         

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนที"ขายในระหวา่งปี 4,717,267.97         309,397.28            

มูลค่าหน่วยลงทุนที"รับซื�อคืนในระหวา่งปี (16,809,999.74)      (53,449,369.73)      

การลดลงสุทธิของทุนที"ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (12,092,731.77)      (53,139,972.45)      

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (10,540,323.29)      (51,867,024.09)      

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 81,937,039.81       133,804,063.90     

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 71,396,716.52       81,937,039.81       

การเปลี"ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 17,104,536.9537   28,320,273.7932   

บวก : หน่วยลงทุนที"ขายในระหวา่งปี 966,413.4902        68,102.5513          

หกั  :  หน่วยลงทุนที"รับซื�อคืนในระหวา่งปี (3,491,993.3438)    (11,283,839.3908)  

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 14,578,957.1001   17,104,536.9537   

บาท

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�               
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิ"มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,552,408.48         1,272,948.36         

ปรับกระทบการเพิ"มขึ�นสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื�อเงินลงทุน (1,672,269.58)        (831,717.12)           

การขายเงินลงทุน 21,510,908.92       54,132,689.84       

การ(เพิ"มขึ�น)ลดลงในลูกหนี�จากดอกเบี�ย (4,028.58)               1,108.47                

การลดลงในรายไดอื้"นคา้งรับ 10,303.75              31,114.38              

การเพิ"มขึ�น(ลดลง)ในเจา้หนี�จากการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (206,890.36)           183,261.82            

การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (9,221.22)               (72,187.09)             

การเพิ"มขึ�นในเจา้หนี� อื"น 1,477.41                -                         

การลดลงในหนี� สินอื"น (972.59)                  (2,284.15)               

รายการขาดทุนสุทธิที"เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 8,357,364.53         24,489,059.27       

รายการกาํไรสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน (31,413,410.35)      (5,622,894.85)        

(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที"ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 20,638,604.17       (20,957,782.97)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,764,274.58       52,623,315.96       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 4,717,267.97         309,397.28            

การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (16,809,999.74)      (53,449,369.73)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,092,731.77)      (53,139,972.45)      

เงินฝากธนาคารเพิ"มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 6,671,542.81         (516,656.49)           

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 617,571.56            1,134,228.05         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 7,289,114.37         617,571.56            

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี�               
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558

2558 2557 2556 2555 2554 2553
ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 4.7903        4.7246        5.3596        6.0542        5.8475        3.0533        
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน *

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.0200)      (0.2073)      (0.0431)      (0.0485)      (0.0750)      (0.0542)      
รายการขาดทุนสุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (0.2132)      (4.9904)      (0.3998)      (0.2529)      (0.1139)      (1.7048)      
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที1ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 0.8013        1.1458        0.0710        (0.1901)      1.1135        4.8018        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ ** (0.5285)      4.3113        (0.2612)      (0.2106)      (0.6463)      -             

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั3งสิ3น 0.0396        0.2594        (0.6331)      (0.7022)      0.2783        3.0428        
บวก(หกั)  ส่วนเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล * 0.0673        (0.1937)      (0.0019)      0.0076        (0.0716)      (0.2486)      
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 4.8972        4.7903        4.7246        5.3596        6.0542        5.8475        

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 1.95            1.20            (14.67)        (13.55)        3.47            78.65          

อตัราส่วนทางการเงินที1สาํคญัและขอ้มูลประกอบเพิ1มเติมที1สาํคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 71,396.72   81,937.04   133,804.06 191,958.99 243,714.60 251,621.43 
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 1.70            1.68            1.67            1.67            1.65            2.51            
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) 0.72            0.73            0.67            0.73            0.72            1.11            
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี1ยถ่วงนํ3 าหนกัของการซื3อขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี1ยระหวา่งปี (%) *** 29.08          51.61          26.87 15.42 11.04 86.93

ขอ้มูลเพิ1มเติม
* ขอ้มูลต่อหน่วยที1รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี1ยนแปลงโดยรวมของรายการในงบกาํไรขาดทุน

และการเปลี1ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุลในงบดุล ที1เกิดขึ3นในระหวา่งปีเนื1องจากผลของปริมาณและราคาต่อหน่วย
ของรายการซื3อขายหน่วยลงทุน

** ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราต่างประเทศ ปี 2553 รวมอยูใ่นรายการขาดทุนสุทธิที1เกิดขึ3นจากเงินลงทุน
ไม่สามารถแยกไดเ้นื1องจากไม่มีขอ้มูล

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัFวสญัญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือ
ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ1งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื3อคืน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี3             
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2558 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์  

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื(อวนัที( 22 พฤศจิกายน 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,700 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 170 
ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (“บริษทัจดัการ”)  เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นและ
เงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซื=อคืนหน่วยลงทุน ที(ไม่กาํหนดระยะเวลาสิ=นสุดของโครงการ โดยเนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชื(อ Allianz BRIC Stars - A - EUR บริหารและจดัการโดย Allianz 
Global Investors Luxembourg S.A.  ซึ(งเป็นกองทุนรวมเพื(อผูล้งทุนทั(วไป (retail fund) โดยเฉลี(ยในรอบปีไม่ตํ(ากวา่ร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัทาํขึ=นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความที(ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื(อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไป
ของประเทศไทย นอกจากนี= งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ=นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที(กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที( 
106 เรื(อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที(ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที(ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

ก) กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซึ(งมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ( งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที(มีรอบบัญชีเริ( มในหรือหลังวนัที( 1 มกราคม 2557 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 1 (ปรับปรุง 2555)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 24 (ปรับปรุง 2555) 
 

การเปิดเผยข้อมูลเ กี( ยวกับบุคคลหรือกิจการ          
ที(เกี(ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 5 (ปรับปรุง 2555) 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที(ถือไวเ้พื(อขาย              
และการดาํเนินงานที(ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ(งจูงใจที(ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 27 การประเมินเนื=อหาสัญญาเช่าที(ทาํขึ=นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 1 การเปลี(ยนแปลงในหนี= สินที(เกิดขึ=นจากการรื=อถอน 

การบูรณะและหนี= สินที(มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื=อถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบัญชี

ฉบบัที( 29 เรื(อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที(มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 17 การจ่ายสินทรัพยที์(ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที(ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

กองทุนยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที(ออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปนี=  

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ( งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที(มีรอบบัญชีเริ( มในหรือหลังวนัที(  1 มกราคม 2558 
ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 1 (ปรับปรุง 2557)  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบญัชี การเปลี(ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 11 (ปรับปรุง 2557)   สญัญาก่อสร้าง   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 16 (ปรับปรุง 2557) ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนข์องพนกังาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบับุคคล หรือกิจการที(

เกี(ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 26 (ปรับปรุง 2557)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื(อออกจากงาน   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ   
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 29 (ปรับปรุง 2557)    
 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              
ที(เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 37 (ปรับปรุง 2557) 
 

ประมาณการหนี= สิน หนี= สินที(อาจเกิดขึ=น และ
สินทรัพยที์(อาจเกิดขึ=น   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที(ถือไวเ้พื(อขายและ        

การดาํเนินงานที(ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 10  งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 11   การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 12   การเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื(น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที(ไม่มีความ

เกี(ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 15 (ปรับปรุง 2557)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ(งจูงใจที(ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-้การเปลี(ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื=อหาสญัญาเช่าที(ทาํขึ=นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-้รายการแลกเปลี(ยนเกี(ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปลี(ยนแปลงในหนี= สินที(เกิดขึ=นจากการรื=อถอน 
การบูรณะ และหนี= สินที(มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/    
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 5 
(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื=อถอน        
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที( 29 (ปรับปรุง 2557) เรื(อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที(เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 14  
 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั=นตํ(าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่านี=  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 
19 (ปรับปรุง 2557) เรื(อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 15 
(ปรับปรุง 2557)  

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยที์(ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 18 
(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 20 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ
เหมืองผิวดิน 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ( งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที( มีรอบบัญชีเริ( มในหรือหลังวนัที(                   
1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปนี=  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื(อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที(เริ(มใช ้
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3. สรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที(กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซื=อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั=งสิ=นที(กองทุนจ่ายเพื(อใหไ้ดม้าซึ(งเงินลงทุนนั=น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที(เสนอขายในต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนครั= งล่าสุดของวนัที(วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที(ยงัไม่เกิดขึ=นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ณ 
วนัที(วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที(จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี(ยถ่วงนํ= าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบี=ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที(แทจ้ริง 

รายไดอื้(นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที(จาํหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีที(เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที(เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี(ยน ณ วนัที(เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี= สินที(
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที(ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี(ยน ณ วนันั=น  

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณและตั=งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซึ(งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที(เกี(ยวกบัสินทรัพย ์หนี= สิน รายได ้ค่าใชจ่้ายและการเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี= สินที(อาจเกิดขึ=น ซึ(งผลที(เกิดขึ=นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที(ประมาณไว ้  

4. ขาดทุนสะสมต้นปี 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ(มสะสม 22 พ.ย. 50) (14,443,866.46)  (13,426,467.35) 

ขาดทุนสุทธิที(เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ(มสะสม 22 พ.ย.50) (177,206,824.89)  (152,717,765.62) 

ขาดทุนสุทธิที(ยงัไม่เกิดขึ=นจากเงินลงทุนสะสม (เริ(มสะสม 22 พ.ย. 50) (43,180,626.84)  (48,803,521.69) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศสะสม    

      (เริ(มสะสม 22 พ.ย. 50) (54,399,951.35)  (75,556,463.24) 

ขาดทุนสะสมตน้ปี (289,231,269.54)  (290,504,217.90) 
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5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดด้งันี=  

ค่าใชจ่้าย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.06 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.50 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

6. เงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 บาท  อตัราดอกเบี=ย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 7,289,114.37  617,517.56  0.375  0.50  

7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั  

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที(สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื(น ซึ( งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที(สาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีสิ=นสุดวนัที( 28 กุมภาพนัธ์ 2558 และ 2557 มี
ดงัต่อไปนี=  

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

Allianz Global Investors Singapore Limited 

ซื=อเงินลงทุน 1,672,269.58  831,419.20  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 21,510,827.55  54,132,689.84  ราคาตลาด 

รายไดอื้(น 563,028.05  764,695.41  ตามที(ตกลงร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 852,707.77  1,138,879.05  ตามเกณฑที์(ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 426,183.37  569,211.69  ตามเกณฑที์(ระบุในหนงัสือชี=ชวน 

ณ วนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที(มีสาระสาํคญักบักิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั ดงันี=                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

Allianz BRIC Stars - A - EUR Fund    

เงินลงทุน 64,224,262.70  81,645,379.02 

Allianz Global Investors Singapore Limited    

 รายไดอื้(นคา้งรับ 35,560.93  45,864.68 
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 บาท 

 2558  2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

 ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 59,609.92  65,663.33 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 29,793.00  32,818.53 

8. ข้อมูลเกี�ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้=อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ=นสุดวนัที( 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัqวสัญญาใช้เงินเป็น
จาํนวนเงิน 23.18 ลา้นบาท (ปี 2557: จาํนวนเงิน 54.96 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 29.08 (ปี 2557: ร้อยละ 51.61) 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี(ยระหวา่งปี 

9. รายได้อื�น 

รายไดอื้(น ไดแ้ก่การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการรายปีจาก Allianz Global Investors Singapore Limited 
ให้กบักองทุนในลกัษณะของ Trailer Fee ในอตัราร้อยละ 0.75 ต่อปีของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน Allianz 
BRIC Stars - A - EUR โดยคืนในรูปแบบของการเพิ (ม เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz BRIC 
Stars - A - EUR 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที(จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที(เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื(อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เนื(องจากสินทรัพยแ์ละหนี= สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั=น อีกทั=งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความตอ้งการของตลาดที(แสดงมูลค่ายติุธรรม โดยถือตามราคาที(ซื=อขายกนัในตลาด ดงันั=นกองทุนเชื(อวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี= สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี(ยงดา้นอตัราดอกเบี=ย 

ความเสี(ยงจากอตัราดอกเบี=ย คือ โอกาสที(ราคาตราสารหนี=อาจจะเพิ(มขึ=นหรือลดลง เมื(ออตัราดอกเบี=ยในทอ้งตลาดมีการ
เปลี(ยนแปลงโดยทั(วไป หากอตัราดอกเบี=ยในทอ้งตลาดเพิ(มสูงขึ=น ราคาตราสารหนี= จะลดลง และหากอตัราดอกเบี=ยใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหนี=จะมีราคาเพิ(มสูงขึ=น ยิ(งตราสารหนี= มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี=นั=นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี=ยมากขึ=นเท่านั=น 

ความเสี(ยงดา้นการใหสิ้นเชื(อ 

กองทุนมีความเสี(ยงที(อาจเกิดจากการที(คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที(ระบุไวใ้นเครื(องมือทางการเงิน 
เนื(องจากกองทุนมีลูกหนี=  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั=น กองทุนจึงไม่
คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี=  
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ความเสี(ยงดา้นอตัราแลกเปลี(ยน 

ณ วนัที( 28 กมุภาพนัธ์ 2558 และ 2557 กองทุนมีบญัชีที(เป็นเงินตราต่างประเทศที(ไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสี(ยงดา้น
อตัราแลกเปลี(ยน ดงันี=  

 ยโูร 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 1,769,750.97 1,824,082.65 

เงินฝากธนาคาร 13.20 12.52 

ลูกหนี=จากดอกเบี=ย 0.18 - 

รายไดอื้(นคา้งรับ 979.91 1,024.68 

ความเสี(ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี(ยงดา้นตลาดเนื(องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ซึ(งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ=นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ( งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที(ออกตราสาร ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผู ้
ออกตราสารวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะทาํให้ราคาของตราสารเพิ(มขึ=นหรือ
ลดลงได ้

การบริหารความเสี(ยง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Allianz BRIC Stars - A - EUR จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที(มีผลกระทบต่อราคา และกองทุนมี
นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที(ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศเกิดใหม่ ไดแ้ก่ ประเทศ บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย และจีน 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี=ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื(อวนัที( 2 เมษายน 2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   28 กุมภาพนัธ์ 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 7,293,890.24 10.22

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 7,293,890.24 10.22
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 64,224,748.26 89.95

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 64,224,262.70 89.95
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 485.56 0.00
อื3นๆ (121,921.98) (0.17)

     ลูกหนี; 35,560.93 0.05
     เจา้หนี; (10,201.78) (0.01)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (147,281.13) (0.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  71,396,716.52 100.00
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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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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)    2/ 852.71 1.0000

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)   20.04 0.0235

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 426.18 0.4998

คา่ที6ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 56.40 0.0661

คา่ใช้จ่ายอื6น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  3/ 1,355.33 1.5894            

หมายเหตุ

1/ ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ6ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื6นใด ตามที6ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

2/ กองทนุ  Allianz BRIC Stars (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิด

กรุงศรีบริคสตาร์  ในอตัราร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ  Allianz BRIC Stars  โดยเก็บ

เข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิสทุธิ (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 

ตั *งแต่วันที�  1  มีนาคม  2557    ถงึวันที�  28  กุมภาพันธ์  2558

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

3/ ไมร่วมคา่นายหน้าซือ̀ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที6เกิดขึน̀จากการซือ̀ขายหลกัทรัพย์

เข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 27 กุมภาพันธ์ 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง  
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(22 พฤศจกิายน 2550) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 4.9631 5.1354 4.7903 5.3596 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -1.33% -4.64% +2.23% -8.63% -51.03% 

ตวัชี .วดั (Benchmark): 
25% ดชันี MSCI Brazil T.R.(Net) +  
25% ดชันี MSCI Russia T.R.(Net) +  
25% ดชันี MSCI India T.R.(Net) +  
25% ดชันี MSCI China T.R.(Net) (บาท) 

-3.80% -11.97% +2.04% +1.93% -13.20% 

 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี . ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 มีนาคม 2557  ถึงวันที� 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 28 กุมภาพนัธ์ 2558 

1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 

2. นายวพุิธ   เอืGออานนัท ์

3. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 

4. นายสาธิต บวัชู 

5. นางสาวสาวณีิ  สุขศรีวงศ ์

6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 

7. นายศุภจกัร  เอิบประสาทสุข 

  

(3) อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 0.08% 
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