
 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

กองทุนเป�ดกรุงศรยีุโรปอิควิตี้เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Krungsri Europe Equity RMF

รายงานประจําครึ่งป<แรก 2565 
รอบระยะเวลาต้ังแตAวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 เมษายน 2565

 กองทุนรวม KFEURORMF 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0  898 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 
Bangkok 10330 Thailand  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777 โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com  www.krungsriasset.com 



สารบัญ 
 

รายงานประจาํครึ�งปีแรก 2565 
 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี "เพื�อการเลี "ยงชีพ  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใช้จา่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดําเนินงาน 12 

 ข้อมลูอื/นๆ ที/ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวข้องที/มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา 

- รายชื/อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
 
 

 

 

2



สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี +
เพื,อการเลี +ยงชีพ (KFEURORMF) ตั +งแต่วนัที, 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที, 30 เมษายน 2565  มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด
ดงันี + 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี +เพื,อการเลี +ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที, 30 เมษายน 2565 เท่ากับ 431.97 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 16.2621 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน ลดลงร้อยละ 19.78 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที,ลดลงร้อยละ 13.79 

ภาวะการลงทนุในช่วงที,ผ่านมา 

ในรอบครึ,งปีที,ผ่านมา กองทุนหลกั Allianz European Equity Growth Fund ปรับตวัลดลงราว 17.6% โดยตลาดยุโรปได้รับแรงกดดัน
จากความเสี,ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ หลงัจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงขึ +น โดยรัสเซียได้บุกเข้าไป
ยึดพื +นที,ในยูเครน ทําให้สหภาพยุโรปต้องเพิ,มมาตรการควํ,าบาตรต่อรัสเซียเพื,อกดดนัการกระทําที,รุนแรง โดยมาตรการควํ,าบาตรและ
การบกุรุกของรัสเซียส่งผลให้ราคานํ +ามนัและสินค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ ปรับตวัขึ +น ทั +งนี + ความขดัแย้งดงักล่าวคาดว่าจะยืดเยื +อโดยทั +งสองฝ่าย
ยงัคงไม่สามารถเจรจากนัได้ นอกจากนี + ตลาดยุโรปจะยงัคงมีความผนัผวนและได้รับแรงกดดนัจากเงินเฟ้อที,ปรับตวัสงูขึ +นอย่างรวดเร็ว 
ทําให้ทางอีซีบีต้องออกมาให้การคาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินที,เข้มงวดมากขึ +น โดยทางอีซีบีจะหยดุการทํา QE และอาจมีการ
ปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยนโยบายได้ในช่วงปลายปีนี + ทั +งนี + กองทุนหลกัเลือกลงทุนในหุ้นที,มีคุณภาพและมีการเติบโตที,สงู โดยเป็นหุ้นที,
เป็นผู้ เล่นรายใหญ่ในตลาดซึ,งคาดว่าจะสามารถส่งผ่านต้นทนุการผลิตที,สงูขึ +นได้  

ณ สิ +นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 27.5% หมวดอุตสาหกรรม 27.5% หมวด Healthcare 
15.6% และหมวดสินค้าฟุ่ มเฟือย 9.2% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทนุในยโุรปอาจมีความผนัผวนต่อเนื,องจากเรื,องการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั +งเจอแรงกดดนัจากปัญหาเงินเฟ้อที,เร่งตวัขึ +นอย่าง
ต่อเนื,อง จากราคาพลังงานที,เพิ,มขึ +นและปัญหา supply chain disruption ส่งผลให้ทางอีซีบีจําเป็นต้องเร่งการใช้นโยบายการเงินที,
เข้มงวดขึ +น นอกจากนี + ความผนัผวนในตลาดจะมาจากการปรับขึ +นอตัราดอกเบี +ยนโยบายของเฟดที,คาดวา่จะขึ +นได้มากกว่า 7 ครั +งในปีนี +
และการเริ,มทํา Quantitative Tapering (QT) ซึ,งจะลดสภาพคล่องในตลาดลง ทั +งนี + ในช่วงที,ตลาดมีความผนัผวน กองทุนหลกัจะเน้น
ลงทนุในหุ้นที,มีคณุภาพ มีศกัยภาพในการเติบโต โดยเป็นผู้ นําของอตุสาหกรรมและมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทนุการผลิตที,สงูขึ +น
ได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที,ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั +งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที,เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีโุรปอคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีุโรปอคิวติี้เพื่อการเลี้ยงชพี (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที ่30 เมษายน 
2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 พฤษภาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 417,148,463.52  บาท) 418,118,394.96        

เงินฝากธนาคาร 12,298,196.19          

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 2,686,502.04            

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 1,722.98                   

จากการขายหน่วยลงทุน 43,500.00                 

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 263,004.35               

รวมสินทรัพย์ 433,411,320.52        

หนี/ สิน

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 1,035,526.78            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 391,887.46               

หนี/ สินอืAน 10,264.32                 

รวมหนี/ สิน 1,437,678.56            
สินทรัพยสุ์ทธิ 431,973,641.96        

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าทีAตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนทีAไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 265,631,243.43        

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม)  (8,467,278.71)

บญัชีปรับสมดุล 174,809,677.24        
สินทรัพยสุ์ทธิ 431,973,641.96        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 16.2621                    

จาํนวนหน่วยลงทุนทีAจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 26,563,124.3434      

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ/ เพืAอการเลี/ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 2,769.75                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,725,071.35            

รวมรายได้ 1,727,841.10            

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,888,952.97            

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 75,558.15                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 377,790.59               

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 29,753.07                 

รวมค่าใชจ่้าย 2,372,054.78            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (644,213.68)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 1,473,504.10            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (103,183,634.17)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 15,420,069.45          

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์ 1,591,298.74            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ  (27,182,362.96)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (111,881,124.84)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (112,525,338.52)

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ� เพื@อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์
หมายเลขตรา

สาร

อตัรา

ดอกเบี'ย

 (%)

วนัครบ

อายุ

เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุ้น

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 100.00

                              Allianz Europe Equity Growth Fund RCMEGAT 417,148,463.52 418,118,394.96 100.00

                              จาํนวน 32,724.620000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  353.2500 EUR

                              รวมเป็นเงิน 11,559,971.66 EUR

418,118,394.96 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ' เพืVอการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 12,299,919.17 2.85

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 12,299,919.17 2.85

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 418,118,394.96 96.79

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 418,118,394.96 96.79

สัญญาซือขายล่วงหน้า 2,686,502.04 0.62

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         FITCH-LONG

             Rate AA 2,686,502.04 0.62

อนืๆ  (1,131,174.21)  (0.26)

     ลูกหนี 306,504.35 0.07

     เจา้หนี  (1,045,791.10)  (0.24)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (391,887.46)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 431,973,641.96 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 65,304,063.00 0.1871 17 พ.ค. 2565 808,290.25

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 60,472,500.00 0.1698 6 มิ.ย. 2565 733,585.05

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 53,906,717.80 0.1590 27 มิ.ย. 2565 686,970.51

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 35,802,487.50 0.1059 18 ก.ค. 2565 457,656.23

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 1,888.95 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 75.56 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 377.79 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75 0.0126

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  3/ 2,372.05           1.0077

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565

2/ กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิด

กรุงศรียโุรปอิควติี Vเพื8อการเลี Vยงชีพ ในอตัราร้อยละ 50 ซึ8งจะเทา่กบัร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe 

Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควติี Vเพื8อการเลี Vยงชีพ ทั Vงนี V การ

คืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี �เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ�ม 
โครงการ 

(28 พฤศจิกายน 2557) 

KFEURORMF -22.24% -8.85% -19.78% -9.23% 8.23% 5.19% N/A 6.77% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -15.10% -6.25% -13.79% -0.89% 8.87% 5.93% N/A 5.54% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 29.10% 30.99% 26.05% 21.65% 21.68% 18.63% N/A 17.64% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 26.17% 27.59% 23.08% 19.33% 20.04% 17.03% N/A 16.94% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกลุเงินยโูร ปรับด้วยอตัราแลกเปลีVยน

เพืVอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีVคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีVมีอายเุกินหนึVงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565)

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุรวมไดที้�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� 30 เมษายน 2565

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิJ พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิJ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 6.59%
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2022) 
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