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กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�  

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2558  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม  

            131,230,025.15 บาท และ 107,260,116.28  บาท ตามลาํดบั) 151,280,705.32 132,610,397.20

เงินฝากธนาคาร 6 2,432,592.84 1,960,828.30

ลูกหนี-

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 100,163.85 81,622.86

            จากการขายหน่วยลงทุน 32,019.75 114,285.35

            จากดอกเบี-ย 1,577.27 1,008.49

รวมสินทรัพย์ 153,847,059.03 134,768,142.20

หนี�สิน

เจา้หนี-

            จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 1,544,330.18 30,320.45

เจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสบัเปลี7ยนหน่วยลงทุน 51,239.72 32,796.60

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 225,566.33 194,459.02

หนี- สินอื7น 3,978.24 2,933.51

รวมหนี�สิน 1,825,114.47 260,509.58

สินทรัพย์สุทธิ   152,021,944.56 134,507,632.62

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย  มูลค่าที7ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 100,214,564.54 97,270,478.50

            บญัชีปรับสมดุล 2,043,714.38 3,903,191.11

            กาํไรสะสม 3 49,763,665.64 33,333,963.01

สินทรัพย์สุทธิ 152,021,944.56 134,507,632.62

หน่วยลงทุนที7ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 10,021,456.4535 9,727,047.8499

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 15.1696 13.8282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-

งบดุล 

ณ วนัที7 30 มิถุนายน 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท)

หน่วยลงทุน 100.00      

     กองทุนเปิด Allianz US Equity Fund, Class  A  Dis. (USD)

          จาํนวน 301,462.7600 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 14.86 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 4,479,736.61 เหรียญสหรัฐฯ RCMUSAD ไม่มีกาํหนดอายุ 131,230,025.15 151,280,705.32 100.00      

รวมเงินลงทุน 131,230,025.15 151,280,705.32 100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท)

หน่วยลงทุน 100.00      

     กองทุนเปิด Allianz US Equity Fund, Class  A  Dis. (USD)

          จาํนวน 290,627.9680 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 14.06 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 4,086,229.23 เหรียญสหรัฐฯ RCMUSAD ไม่มีกาํหนดอายุ 107,260,116.28 132,610,397.20 100.00      

รวมเงินลงทุน 107,260,116.28 132,610,397.20 100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

          รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 1,099,722.04 769,998.95

          รายไดเ้งินปันผล 2.3 139,923.28 314,300.46

          รายไดด้อกเบี-ยรับ 2,715.69 1,902.24

รายได้ทั�งสิ�น 1,242,361.01 1,086,201.65

ค่าใช้จ่าย

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 1,234,666.62 862,297.42

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5, 7 246,933.29 172,459.47

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 61,733.34 43,114.98

          ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5 80,000.00 80,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 1,623,333.25 1,157,871.87

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (380,972.24) (71,670.22)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นทั-งสิ-น 22,110,275.62      5,854,373.76

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น (5,299,600.75) 17,227,483.29

          รวมรายการกาํไรสุทธิที#เกดิขึ�นและยังไม่เกดิขึ�น 16,810,674.87 23,081,857.05

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 16,429,702.63 23,010,186.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 

          ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (380,972.24) (71,670.22)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน 22,110,275.62 5,854,373.76

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (5,299,600.75) 17,227,483.29

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 16,429,702.63 23,010,186.83

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที7จาํหน่ายในระหว่างปี 2558 และ 2557 จาํนวน 

9,066,091.2781 หน่วย และ  5,375,742.9000 หน่วย 

 ตามลาํดบั 90,660,912.79 53,757,429.00

          หกั  หน่วยลงทุนที7รับซื-อคืนในระหว่างปี 2558 และ 2557 จาํนวน 

8,771,682.6745 หน่วย และ 2,794,908.0348 หน่วย 

ตามลาํดบั (87,716,826.75) (27,949,080.35)

          บวก(หกั)  การเปลี7ยนแปลงที7เพิ7มขึ-น(ลดลง)ของบญัชีปรับสมดุล (1,859,476.73) 6,645,237.11

การเพิ#มขึ�นสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,084,609.31 32,453,585.76

การเพิ#มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 17,514,311.94 55,463,772.59

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 134,507,632.62 79,043,860.03

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 152,021,944.56 134,507,632.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558

งบแสดงการเปลี7ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพิ7มขึ-นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 16,429,702.63 23,010,186.83

        ปรับกระทบการเพิ7มขึ-นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (100,582,594.02) (48,378,703.52)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 98,679,069.16 16,581,069.74

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการรับเงินค่าตอบแทน

     จากเงินลงทุนในต่างประเทศ 25,350.62 (2,628.78)

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน 82,265.60 428,374.46

การ(เพิ7มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ย (568.78) (422.10)

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 1,514,009.73 (2,177,386.28)

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสบัเปลี7ยนหน่วยลงทุน 18,443.12 32,796.60

การเพิ7มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื7น 32,152.04 49,801.35

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7เกิดขึ-นจากการลงทุน (22,110,275.62) (5,854,373.76)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน 5,299,600.75 (17,227,483.29)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (612,844.77) (33,538,768.75)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 130,912,272.85 67,632,597.52

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (129,827,663.54) (35,179,011.76)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 1,084,609.31 32,453,585.76

เงินสดเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 471,764.54 (1,085,182.99)

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 1,960,828.30 3,046,011.29

ณ  วนัสิ�นปี 2,432,592.84 1,960,828.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที7 30 มิถุนายน 2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-
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(หน่วย:บาท)

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 13.8282 11.0609 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.0395) (0.0086) (0.0278)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที.เกิดขึ1นจากการลงทุน 2.2910 0.7055 0.3268

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที.ยงัไม่เกิดขึ1นจากการลงทุน (0.5491) 2.0762 1.1033

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั1งสิ1น 1.7024 2.7731 1.4023

หัก :  ส่วนเปลี.ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.3610) (0.0058) (0.3414)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ1นปี 15.1696 13.8282 11.0609

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 10.72 21.46 10.29

อตัราส่วนการเงินที�สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ1นปี (บาท) 152,021,944.56 134,507,632.62 79,043,860.03    

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั1งสิ1นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี.ยระหวา่งปี  (%) 1.06 1.08 1.33

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี.ยระหวา่งปี  (%) 0.81 1.01 1.13

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที.เกิดขึ1นและยงัไม่เกิดขึ1น

          จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี.ย

                ระหวา่งปี  (%) 10.97 21.52 10.50

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี.ยถ่วงนํ1 าหนกัของการซื1อขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี.ย

                ระหวา่งปี  (%) 130.01 60.57 214.19

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี.ยระหวา่งปี (บาท) 153,270,651.31 107,244,477.74 100,279,590.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี1

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที.สาํคญั

สาํหรับปี สิ1นสุดวนัที. 30 มิถุนายน 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2558 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติี! 

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�  ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที#ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวม

หน่วยลงทุนที#ลงทุนในหรือมีไวซึ้# งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื�อ

คืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุน

รวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพท์ ("ก.ล.ต.") เมื#อวนัที# 11 พฤษภาคม 

2555 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํ

ขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที#กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 106 เรื# อง การบญัชีสําหรับกิจการที#

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ประกอบกบัประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที#มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการ

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื#อ Allianz 

US Equity Fundที#จดัอยูใ่น Class A Dis. (USD) ซึ#งเป็นกองทุนรวมเพื#อผูล้งทุนทั#วไป (retail fund)  
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จัดตั� งขึ� นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ# งเป็นสมาชิกสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมี RCM Capital Management 

LLC (“RCM SF”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซึ# งเป็นบริษทัย่อยภายใต ้Allianz Global Investors Group โดย

บริษทัจดัการจะทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที#ประเทศสิงคโปร์ และลงทุนในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั  

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) 

เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี#ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

หรือตามอัตราส่วนที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั� งนี� จะลงทุนใน

ต่างประเทศไม่ตํ#ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เงินลงทุนส่วนที#เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ อาจนาํไปลงทุน

ในเงินฝากและหรือตราสารหนี� ในประเทศที#มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อการสาํรองเงินไว้

สาํหรับการดาํเนินงานรอการลงทุนหรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากการเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์ง

ค้าง โดยคํานวณเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ  

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที#ประกาศจ่ายและมีสิทธิที#จะไดรั้บ กองทุนจะไดรั้บ

เงินปันผลคืนในรูปแบบการเพิ#มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Allianz  US  Equity  Fund, 

Class A Dis. (USD) 
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รายไดด้อกเบี�ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที#จาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที#กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ย  รายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที#กองทุน

จ่ายเพื#อใหไ้ดม้าซึ# งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที#ตราไวซึ้# งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วยของวนัที#วดัค่าเงินลงทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที#จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี#ยถ่วงนํ�าหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที#ยงัไม่เกิดขึ�น

ในงบกาํไรขาดทุน  

2.5 รายการที'เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที#เป็นตวัเงินที#เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ 

ณ วนัที#ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#ในงบดุล โดยใชร้าคาที#ประกาศ

โดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ# งไดแ้ก่ การทาํ

สัญญา Spot  

สัญญา Spot ณ วนัที#เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยนตามสัญญา 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ#งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุน ซึ# งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมที#ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที#เกิดรายการ ถกูบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล"  

2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ#งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงไวใ้นงบการเงิน 

และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ# งผลที#เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวน

เงินที#ประมาณไว ้

3. กาํไรสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม  (276,924.26) (205,254.04) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 8,260,606.35 2,406,232.59 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของการลงทุนสะสม 25,350,280.92 8,122,797.63 

ขาดทุนสะสมตน้ปี 33,333,963.01 10,323,776.18 

การเพิ#มขึ� น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน

ระหวา่งปี 16,429,702.63 23,010,186.83 

กาํไรสะสมสิ�นปี 49,763,665.64 33,333,963.01 
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4. รายได้จากการรับเงนิค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด Allianz US Equity Fund, Class A Dis. 

(USD) ในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที#กองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว 

ทั�งนี� รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนักองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนคืนในรูปแบบการเพิ#มเงินลงทุนใน

หน่วยลงทุนของ กองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) 

5. ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

มีรายละเอียด  ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.7500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0375 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้

ทุกวนัที#มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการ

คาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื#น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นตน้จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที#จ่ายจริง 

6. ข้อมูลอื'นที'เกี'ยวข้อง 

ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคารต่าง ๆ ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.10 0.10 2,432,592.84 1,960,828.30 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที#สําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ# งมีผูถื้อ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื#นที#บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที#สําคญัดงักล่าว สําหรับปี สิ�นสุดวนัที#  30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มี

ดงัต่อไปนี�    

   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,234,666.62 862,297.42 ตามเกณฑ์ที# ระบุไว้ใน

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 246,933.29 172,459.47 ตามเกณฑ์ที# ระบุไว้ใน

หนงัสือชี�ชวน 

Allianz Global Investors Singapore Limited   

      ในฐานะตวัแทนจากการขายหน่วยลงทุน  

ซื�อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 100,582,594.02 48,378,703.52 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 98,679,069.16 16,581,069.74 ราคาตลาด 

ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือที#มีสาระสาํคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 116,453.04 91,567.24 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 23,290.63 18,313.45 
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8. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund)  

กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี�  ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชื#อ Allianz US Equity 

Fund, Class A Dis. (USD) ซึ#งเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทตราสารแห่งทุน และรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 

ขอ้มลูของกองทุนหลกัที#สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื#อกองทุน   Allianz US Equity Fund, Class  A  Dis. (USD) 

สถานที#จดทะเบียน  ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

สกลุเงินหลกั   เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั RCM Capital Management LLC (“RCM SF”) ซึ# งเป็นบริษทัย่อย

ภายใต ้Allianz Global Investors Group และจดทะเบียนจดัตั�งบริษทั

อยู่ที#เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ผูดู้แลผลประโยชน ์  State Street Bank Luxembourg S.A., 

วนัที#จดัตั�งกองทุน  15 กมุภาพนัธ์ 2551 

อายโุครงการ   ไม่กาํหนด 

ประเภทโครงการ  กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) และรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาว

โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัต่อไปนี�  

(1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที#จดทะเบียนอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของทรัพยสิ์นกองทุน โดยมีมูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดอย่างนอ้ย 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ# งรวมถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในตราสารแห่งทุนของบริษทันั�นๆ

และหนังสือรับรองดชันีตลาด (Index Certificates) และหนังสือ

รับรองตราสารทุน (Equity Certificates) 
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 (2) อาจลงทุนในตราสารทุน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) หนงัสือ

รับรองดชันีตลาด (Index Certificates) และหนงัสือรับรองตราสารทุน 

(Equity Certificates) นอกเหนือจากขอ้ (1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของ

ทรัพยสิ์นกองทุน 

(3) อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money 

Market Funds) หรือกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Funds) และ/หรือ 

กองทุนที#ให้ผลตอบแทนที#บรรลุตามวตัถุประสงค์ ซึ# งอยู่ภายใต ้

UCITS หรือ UCI ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพยสิ์นกองทุน 

(4) นอกจากนี�  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ้# งเงินฝากธนาคาร และตรา

สารตลาดเงินเพื#อการดาํรงสภาพคล่องของกองทุน ซึ# งเมื#อรวมกับ

กองทุนรวมตลาดเงินตามขอ้ (3) แลว้ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพยสิ์น

กองทุน 

9. ข้อมูลเกี'ยวกบัการซื!อขายเงนิลงทุน  

ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคาร เป็นจาํนวน 199.26 ลา้นบาท และ 64.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราร้อยละ 130.01 และ 60.57 

ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี#ยระหวา่งปี 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื'องมอืทางการเงนิ 

10.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื#องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ# งแสดงตาม

มลูค่ายติุธรรม โดยถือตามมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ สิ�นวนัทาํการที#ใชซื้�อขายกนั ดงันั�นบริษทัจดัการเชื#อ

วา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และหนี� สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  
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10.2 ความเสี'ยงทางด้านการกระจายการลงทุน  

เนื#องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Allianz US Equity Fund, Class 

A Dis. (USD) จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี#ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

10.3 ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี!ย  

กองทุนมีความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี� ยที#สําคญัอนัเกี#ยวเนื#องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

อย่างไรก็ตามเนื#องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ#า และส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยที#ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�น 

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ#า 

10.4 ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

เนื#องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ# งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุล

เงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี#ยงที#เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยนเงินของทั�งสองสกลุ 

เงินได ้ทั�งนี�กองทุนอาจพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื#อป้องกนัความเสี#ยงจาก

อตัราแลกเปลี#ยนตามความเหมาะสม 

ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมีบญัชีที#เป็นเงินตราต่างประเทศที#ไม่ไดท้าํสัญญา

ป้องกนัความเสี#ยงดา้นอตัราแลกเปลี#ยน  ดงันี�  

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 2558 2557 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 4,479,736.61 4,086,229.23 

ลกูหนี�จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 2,966.06 2,515.11 

ณ วนัที#  30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนได้แปลงค่ารายการที# เป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยนที#ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เท่ากบั 33.7700 บาท และ 32.4530 บาท ตามลาํดบั 
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10.5 ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

ความเสี#ยงนี� เกิดขึ�นจากการเปลี#ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที#อาจจะเพิ#มสูงขึ�น

หรือลดตํ#าลง ซึ# งจะเปลี#ยนแปลงไปตามราคาหุน้ที#กองทุนหลกัลงทุนหรือมีไว ้และอาจขึ�นอยู่กบัแนวโนม้

ของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษทัผูอ้อก

ตราสาร ปริมาณการซื�อขายหุ้น เป็นตน้ ดงันั�น หากราคาหุ้นที#ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ�น จะส่งผลให้

มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ#มขึ�นไดเ้ช่นกนั  

10.6 ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทุนลงทุน 

ความเสี# ยงนี� เกิดขึ� นจากการที#กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที#ลงทุนได้ในราคาที#

เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั�งนี�  การที#กองทุนนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) ซึ# งเป็นกองทุนต่างประเทศที#มีการกระจายการ

ลงทุนในตราสารทุนของบริษทัต่างๆ ที#จดทะเบียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี�  กองทุนเปิด

กรุงศรียเูอสอิควิตี�  อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ที#มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี�

ทั#วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที#มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลา 

การฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ#ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ

เสี#ยงจากการรับชาํระคืน จึงทาํใหช่้วยลดความเสี#ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรัพยที์#กองทุนลงทุนได ้

10.7 ความเสี'ยงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 

เงินลงทุนส่วนที#เหลือจากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะ

นาํไปลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี� ในประเทศที#มีอายุไม่เกิน 1 ปี จึงอาจมีความเสี#ยงเกี#ยวกบั

ความสามารถในการชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบี�ยของธนาคารผูรั้บฝากเงิน บริษทัจดัการจะวิเคราะห์

คุณภาพและความสามารถในการชําระหนี� ของธนาคารและทบทวนฐานะทางการเงินและความ

น่าเชื#อถือของธนาคารเป็นประจาํสมํ#าเสมอ หากมีการเปลี#ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะพิจารณา

ปรับเปลี#ยนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

11. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื#อวนัที# 14 สิงหาคม 

2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 2,434,170.11 1.60

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 2,434,170.11 1.60
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 151,280,705.32 99.51

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 151,280,705.32 99.51
อื3นๆ (1,692,930.87) (1.11)

     ลูกหนี< 132,183.60 0.09
     เจา้หนี< (1,599,548.14) (1.05)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (225,566.33) (0.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  152,021,944.56 100.00

25



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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���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�) (Trustee Fee) 61.73 0.0375

���������	
���
/&�0	
� (Registrar Fee) 246.93 0.1500

���/	4%�5ก6�ก��$7/8� (Advisory Fee) - -

���������	
�?@00A(	 (Auditing Fee) 80.00 0.0486

���E("���
@F4� G (Others) - -

������������	)*�+�,  3/ 1,623.33       0.9861

J��
�JK8

1/ L���M�N�6	�!$����OP4� N�6	�8�กP��QO�& J�F@N�6	@F4�E� K��/	4�&08LM"E�'��7ก����ก��ก@7/8��M�

2/ ก@7/8� Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) (ก@7/8�J$ก) �&�F� (rebate) ���������	
�ก����ก��

EJ"#ก�ก@7/8��%\�ก�87]�	
!�@?@P�MPK	^ E�@K���"@
$& 50 _547�&�/��ก0�"@
$& 0.75 K�@%̀a@7�!$����7P�$7/8�E�ก@7/8� 

Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) '�
�กb0�a"��%c�/�O
)?P�a@7ก@7/8��%\�ก�87]�	
!�@?@P�MPK	^ /^7�	^ ก���F�

�d��M��7P� �"@
$&a@7�!$���

(J��M
:O�0�/) /�O
)?P�* (K�@%̀) 1/

����������	
��
�ก�ก����กก��	���� (Fund's Direct Expenses)

ก�������	
ก�����������������

6)*�76��)�	
�  1  กก8���  2557   ;<��)�	
�  30  �=;�����  2558

3/ L���M������
J�"�_F^@a�
J$ก/�O
) #$&���������	
�K��7 G /	4�กP�a5^���กก��_F^@a�
J$ก/�O
)

*  �!$���/�O
)?P� E�/	4�	^ J��
g57 �!$���/�O
)?P�/^7J�� Jก�"M
 �!$���J�	^?P�/^7J�� 

    �M"�#K����������	
�ก����ก�� ���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�)  ���������	
���
/&�0	
�J��M
$7/8� 

    #$&���E("���
/	4�ก	4
Ma"@7ก0ก��%hP0KPก��ก@7/8� i M�/	4�d��Mi

Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) '�
�กb0�a"��%c�/�O
)?P�a@7ก@7/8��%\�ก�87]�	
!�@?@P�MPK	^ /^7�	^ ก���F�

���������	
��7ก$��M@��%�0�%$	4
�L�"K��ก���%$	4
�#%$7@K�����������	
�ก����ก��a@7ก@7/8�J$ก (g"��	)
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��ก������	
	��	��ก���	��� 
 

��ก������	
	��	�
�	���  
� ��	��� 30 �
��	��	 2558 

� 	!���  
3 ��"	 

� 	!���  
6 ��"	 

� 	!���  
1 %& 

� 	!���  
3 %& 

	�'(�ก��	��
��)*��ก�� 
(11 ,-./�*� 2555) 

���������	
���� (���) 14.6275 14.6054 13.8282 9.8717 10.0000 

ก����� !"ก#�$#%
���&�'�	'(%) +3.71% +3.86% +9.70% +15.38% +14.21% 

(,	-%)	," (Benchmark):  
",-�% S&P 500 Index Total Return (���) 

+4.04% +2.90% +11.78% +19.73% +19.83% 

 

��ก&�#ก�#	,"D�ก�#"E���'����F��ก����#	�G�,��%) H"IJ,"�E�(����(#K��ก�#	,"D�ก�#"E���'����F�� 
ก����#	�F��&�����#'L,�J,"ก�#���� 
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���������	
 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 1 ก�ก#��� 2557  �'��"	�� 30 �*��	��	 2558) 

����ก����	 ���������������ก������� 

ก����	����ก������������������ � ! � 
 

" ��"��: $������	�� ��%���&���ก���'�(��ก�� ก)����������ก�������ก)�ก����	�� ���������*)�&)�ก��+���� "������ web site ���  
���*)�"�)ก��)23&)�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. 	����G�2�   ��	D���&� 

2. 	���2�(   �������	)	�3 

3. 	�J���   +����232)K	� 

4. 	���(�� �)��� 

5. 	���������E�  ���������3 

6. 	�&����)	�3 ��	�� 

7. 	���G&)ก�  ������D������ 

         

        (3) �"0��1��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����>�>���������	�� ����ก"� 3.90% 
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