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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 60,509,116.26  บาท) 56,380,486.94        

เงินฝากธนาคาร 1,101,970.97           

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 713.65                     

จากการขายหน่วยลงทุน 2,955.65                  

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 37,270.04                
รวมสินทรัพย์ 57,523,397.25        

หนี0 สิน

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 431,312.81              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110,516.00              

หนี0 สินอื@น 2,522.11                  

หนี0 สินรวม 544,350.92              
สินทรัพยสุ์ทธิ 56,979,046.33        

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 170 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 124,678,135.58      

กาํไรสะสม (291,466,113.14)

บญัชีปรับสมดุล 223,767,023.89      
สินทรัพยสุ์ทธิ 56,979,046.33        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 4.5700                     

จาํนวนหน่วยลงทุนที@จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 12,467,813.5583    

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบดุล

ณ 31 สิงหาคม 2558
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 4,479.34              

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 242,168.80          

รายไดท้ั�งสิ�น 246,648.14          

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 370,195.80          

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8,699.55              

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 185,023.84          

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 27,725.49            

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 591,644.68          

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (344,996.54)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที?เกิดขึ�นทั�งสิ�น (11,080,842.71)

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที?ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 7,638,587.17       

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที?เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น (3,442,255.54)
การเพิ?มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (3,787,252.08)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที? 31 สิงหาคม 2558
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Unaudited

หน่วยลงทุน
Schroder International Selection Fund BRIC
จาํนวน 9,964.1400 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 140.93 ยโูร
รวมเป็นเงิน 1,404,246.25 ยโูร SCHBREA ไม่มีกาํหนดอายุ 9,964.1400           56,380,486.94    100.00

56,380,486.94    100.00

ร้อยละของ

มูลค่าเงินลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 สิงหาคม 2558
การแสดงรายละเอียดเงินทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
 อตัรา

ดอกเบีNย 

(%)

วนัครบอายุ
 เงินตน้(บาท)/

จาํนวนหุน้

 มูลค่ายติุธรรม  

(บาท)
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กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 สิงหาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,102,587.06 1.94

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 1,102,587.06 1.94
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 56,380,584.50 98.95

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 56,380,486.94 98.95
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA 97.56 0.00
อื1นๆ (504,125.23) (0.89)

     ลูกหนี; 40,225.69 0.07
     เจา้หนี; (433,834.92) (0.76)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (110,516.00) (0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  56,979,046.33 100.00
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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 

9



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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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

ค่าธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee)    2/ 370.20 1.0000

ค่าธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee)   8.70 0.0235

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 185.02 0.4998

ค่าที่ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

ค่าธรรมเนยีมสอบบญัชี (Auditing Fee) 27.73 0.0749

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด  3/ 591.65 1.5981            

หมายเหตุ

1/ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ตามที่ระบไุว้ในโครงการจัดการกองทนุรวม

3/ ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 

ตัง้แต่วันท่ี  1  มีนาคม  2558    ถงึวันท่ี  31  สิงหาคม  2558

จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่า

2/ กองทนุ  Allianz BRIC Stars (กองทนุหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนยีมการจัดการใหแ้ก่กองทนุเปดิ

กรุงศรีบริคสตาร์  ในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปขีองมูลค่าเงินลงทนุในกองทนุ  Allianz BRIC Stars  โดยเก็บ

เข้าเปน็ทรัพย์สินของกองทนุเปดิกรุงศรีบริคสตาร์

(หนว่ย:พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ (ต่อป)ี 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ �นสุด  
ณ วันที� 31 สิงหาคม 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

ย้อนหลัง  
3 ปี 

นับจากวันเริ�มโครงการ 
(22 พฤศจกิายน 2550) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 5.2306 4.8973 5.1354 4.5906 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -12.63% -6.68% -10.95% -0.15% -9.58% 

ตวัชี -วดั (Benchmark): 
ดชันี MSCI BRIC Net TR (บาท) 

-12.26% -6.18% -17.32% +3.59% -2.61% 

 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี - ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 �	��� 2558  �&��"	�� 31 ()����� 2558) 

����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"� 2.61% 
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