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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี *เพื+อการเลี *ยงชีพ 
(KFEURORMF) ตั *งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที+ 31 ตลุาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี * 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี *เพื+อการเลี *ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที+ 31 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 355.67 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 13.9819 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน ลดลงร้อยละ 30.89 ลดลงมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที+ลดลงร้อยละ 17.94 

ภาวะการลงทนุในช่วงที+ผ่านมา 

ในรอบปีบัญชีที+ผ่านมา  Allianz European Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวลดลงประมาณ 32% โดยตลาดยุโรปปรับตวั
ลดลงในช่วงต้นปี 2565 จากความเสี+ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศ หลงัความขดัแย้งระหว่างรัสเซียและยเูครนมีความรุนแรงขึ *น โดย
รัสเซียได้บุกเข้ายึดพื *นที+ในยูเครน ทําให้ทางสหภาพยุโรปต้องเพิ+มมาตรการควํ+าบาตรต่อรัสเซียเพื+อกดดันการกระทําที+รุนแรง โดย
มาตรการควํ+าบาตรและการบุกรุกของรัสเซียส่งผลให้ราคานํ *ามนัและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับตัวขึ *นต่อเนื+องในปี 2565 ทั *งนี * 
ความขัดแย้งดังกล่าวคาดว่าจะยืดเยื *อโดยทั *งสองฝ่ายยังคงไม่สามารถเจรจากันได้ นอกจากนี * ตลาดยุโรปจะยังคงมีความผันผวน
ต่อเนื+อง จากแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที+ปรับตวัสงูขึ *นอย่างรวดเร็ว และยงัคงมีแนวโน้มสงูขึ *นต่อเนื+อง ทําให้ทางธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
ต้องดําเนินนโยบายการเงินที+เข้มงวดมากขึ *นผ่านการขึ *นอตัราดอกเบี *ยนโยบายอยา่งต่อเนื+องและหยดุการทํา Quantitative Easing (QE) 
เพื+อช่วยชะลออัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี * ยุโรปยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะในช่วงปลายปี เนื+องจาก
จําเป็นต้องหาพลงังานทดแทนอื+นหลงัมีการหยุดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย  สําหรับกองทุนหลกัเอง ในช่วงที+ตลาดมีความผนัผวน 
กองทุนหลกัยงัคงเน้นการลงทุนในหุ้นที+มีคุณภาพและมีการเติบโตที+สงู โดยเป็นหุ้นที+เป็นผู้ เล่นรายใหญ่ในตลาดซึ+งคาดว่าจะสามารถ
ส่งผ่านต้นทนุการผลิตที+สงูขึ *นไปยงัผู้บริโภคได้  

ณ สิ *นเดือนกันยายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้ นหมวดอุตสาหกรรม 26.80%  หมวดเทคโนโลยี 25.30% หมวด 
Healthcare 18.60% และหมวดวสัด ุ8.40% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

การลงทุนในยุโรปอาจมีความผนัผวนต่อเนื+องจากเรื+องการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั *งยงัเจอแรงกดดนัจากปัญหาเงินเฟ้อที+เร่งตัวขึ *น
ต่อเนื+อง จากด้านราคาพลังงานที+เพิ+มขึ *น โดยอัตราเงินเฟ้อที+ยังคงเร่งตัวขึ *นจะส่งผลให้ ECB จําเป็นต้องเร่งการใช้นโยบายการเงินที+
เข้มงวดขึ *น ผ่านการขึ *นอตัราดอกเบี *ยอย่างรวดเร็ว ซึ+งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจในยโุรปเริ+มมีทิศทางชะลอตวั ทั *งนี * ในช่วงที+ตลาดมีความผนัผวน 
กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในหุ้นที+มีคณุภาพ มีศกัยภาพการเติบโต โดยเป็นผู้ นําของอตุสาหกรรมและมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทนุ
การผลิตที+สงูขึ *นได้ โดย valuation ของตลาดยโุรปได้ปรับลดลงมาอยู่ในระดบัที+น่าสนใจอีกครั *ง 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีโุรปอคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี 
  
            ตามทีธ่นาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรยีุโรปอคิวติีเ้พื่อการเลี้ยงชพี (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัระยะเวลา วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 และ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัของปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 
  
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

       

 
                                                                                 (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                     ผูอ้ านวยการ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 พฤศจกิายน 2565 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 352,991,541.26 455,514,062.69

เงินฝากธนาคาร 6,977,388.73 10,631,728.65

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 414,380.51 1,579,761.27

ลูกหนี

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 217,628.58 269,716.92

จากดอกเบีย 1,030.24 1,936.04

จากการขายหน่วยลงทุน 81,800.00 363,600.00

รวมสินทรัพย์ 360,683,769.32 468,360,805.57

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 4,527,456.12 484,557.97

เจา้หนี

จากการซือเงินลงทุน -                         5,168,169.04          

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 133,290.06 675,823.43

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 348,187.35 428,303.28

หนีสินอืน 8,016.21 10,060.45

รวมหนีสิน 5,016,949.74 6,766,914.17

สินทรัพย์สุทธิ   355,666,819.58 461,593,891.40

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 254,375,847.73 227,692,939.61

กาํไรสะสม 

บญัชีปรับสมดุล 170,226,123.47 129,842,891.98

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน (68,935,151.62) 104,058,059.81

สินทรัพย์สุทธิ 355,666,819.58 461,593,891.40

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.9819 20.2726

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 25,437,584.7728 22,769,293.9606

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวตีิเพือการเลยีงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควติีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Allianz Europe Equity Growth Fund

   จาํนวน 31,651.3950 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 295.6500 เหรียญยโูร

   รวมเป็นเงิน 9,357,734.93 เหรียญยโูร RCMEGAT ไม่มีกาํหนดอายุ 420,580,831.79        352,991,541.26       100.00               

รวมหน่วยลงทุน 352,991,541.26       100.00               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 420,580,831.79 บาท) 352,991,541.26       100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควติีเพือการเลียงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2564

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด Allianz Europe Equity Growth Fund

   จาํนวน 27,469.3540 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 428.6700 เหรียญยโูร

   รวมเป็นเงิน 11,775,287.98 เหรียญยโูร RCMEGAT ไม่มีกาํหนดอายุ 351,360,497.08        455,514,062.69       100.00               

รวมหน่วยลงทุน 455,514,062.69       100.00               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 351,360,497.08 บาท) 455,514,062.69       100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5 3,109,757.40 2,036,255.66

รายไดด้อกเบีย 4,436.30 4,393.46

รวมรายได้ 3,114,193.70 2,040,649.12

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6 3,393,958.00 2,232,873.25

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 135,758.35 89,315.06

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6 678,791.62 446,574.73

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 4,268,507.97 2,828,763.04

ขาดทุนสุทธิ (1,154,314.27) (788,113.92)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (1,200,521.10) 3,339,305.01

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (171,742,856.14) 79,822,791.85

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 15,700,407.15 (6,541,865.70)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (5,208,278.91) 282,968.78

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (9,387,648.16) 10,428,766.95

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียังไม่เกิดขึน (171,838,897.16) 87,331,966.89

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (172,993,211.43) 86,543,852.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม  2565

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวตีิเพือการเลยีงชีพ
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(หน่วย : บาท) 

2565 2564

การเพิมขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน (172,993,211.43) 86,543,852.97

การเพิมขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 221,569,991.39 324,426,471.18

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (154,503,851.78) (97,622,373.01)

การเพิมขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (105,927,071.82) 313,347,951.14

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 461,593,891.40 148,245,940.26

สินทรัพย์สุทธิสินปี 355,666,819.58 461,593,891.40

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 22,769,293.9606 10,663,166.4221

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 11,670,885.2130 17,316,918.4579

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (9,002,594.4008) (5,210,790.9194)

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 25,437,584.7728 22,769,293.9606

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย

สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม  2565

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวตีิเพือการเลยีงชีพ
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กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเพือการเลียงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันท ี31 ตุลาคม 2565 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเพือการเลียงชีพ ("กองทุน") จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม

กบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2557 

โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผูจ้ัดการกองทุนและนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน โดยมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมเพือการเลียงชีพทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

ทีลงทุนในหรือมีไวซึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็นกองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน สาํหรับผูล้งทุนทวัไป (retail fund) และรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กาํหนดระยะเวลาสินสุด

ของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ ชือ Allianz Europe 

Equity Growth Fund ("กองทุนหลกั") ซึงเป็นกองทุนรวมทีเสนอขายให้กบัผูล้งทุนทวัไป จดัตงัและบริหาร

จดัการโดยบริษทั Allianz Global Investors และเป็นกองทุนรวมทีจดัตงัตามระเบียบของ UCITS (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  

โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

บริษทัจดัการจะทาํการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัทีประเทศสิงคโปร์ และจะลงทนุในสกุลเงิน

ยูโรเป็นสกุลเงินหลกั อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนไดท้งั

ผูล้งทุนทวัไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรืองของ

นโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะ

พิจารณาเลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนที

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทงันี จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชี

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จะประกาศกาํหนด  
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีและ/หรือเงินฝากทีออก รับรอง 

รับอาวลั หรือคาํประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 

คุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ใน

อนัดบัทีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) 

จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือของตราสาร (Issue rating) อยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทุนไดเ้ท่านนั 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมาย

ไทย ทีมีอายขุองตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตาํกวาํ 1 ปี โดยเป็นการลงทุนทีมี

วตัถุประสงคเ์พอืการสาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของบริษทัจัดการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดทีอา้งอิงกับอตัราแลกเปลียน/

ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยั 

อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง 

โดยคาํนวณเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในต่างประเทศ  

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.3 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ 

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.4 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทํา 

สัญญา Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กําไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกําหนด คาํนวณโดยปรับ 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญา

อนุพนัธ์ทีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

3.5 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

3.6 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที

แสดงไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 
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4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ซือเงินลงทุน 124,195,112.31 230,172,209.66 

ขายเงินลงทุน 44,376,334.43 13,968,251.07 

5. รายได้จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด Allianz Europe Equity Growth Fund, 

Class AT (EUR) Acc. ในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกองทุนได้ลงทุนใน

กองทุนดงักล่าว ทงันีรายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนคืนในรูปแบบการ

เพมิเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc. 

6. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริษัทจัดการและสถาบันการเงินซึงมี 

ผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษทัจัดการ และมีรายการธุรกิจกับบริษทัจดัการและกองทุนอืนที

บริหารโดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสําคญัดงักล่าว สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564  

มีดงัตอ่ไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,393,958.00 2,232,873.25 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 678,791.62 446,574.73 ตามเกณฑที์ระบุไวใ้น

หนงัสือชีชวน 

Allianz Global Investors Singapore Limited    

ในฐานะบริษทัจดัการกองทุน    

ซือเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 124,195,112.31 230,172,209.66 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 44,376,334.43 13,968,251.07 ราคาตลาด 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลยีน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 2,488,000.00 เหรียญยโูร 37.77800 6 ม.ค. 2565 - 10 ม.ค. 2565 93,991,664.00 

รายการซือ 1,782,000.00 เหรียญยโูร 36.56000 12 พ.ค. 2565 - 17 พ.ค. 2565 65,149,920.00 

รายการซือ 1,650,000.00 เหรียญยโูร 36.80700 1 มิ.ย. 2565 - 6 มิ.ย. 2565 60,731,550.00 

รวมรายการซือ 5,920,000.00 เหรียญยูโร   219,873,134.00 

สัญญา  Forward      

รายการขาย 3,497,000.00 เหรียญยโูร 37.83085 6 ม.ค. 2565 - 14 มี.ค. 2565 132,294,482.45 

รายการขาย 1,079,000.00 เหรียญยโูร 36.64180 12 พ.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2565 39,536,502.20 

รายการขาย 1,979,000.00 เหรียญยโูร 36.87180 1 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565 72,969,292.20 

รวมรายการขาย 6,555,000.00 เหรียญยูโร   244,800,276.85 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2564 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ จาํนวนเงินตาม   มูลค่าของสัญญา 

ของสัญญาแลกเปลียน สัญญาแลกเปลยีน อัตราแลกเปลียน  ณ วันครบกําหนด 

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศ ตามสัญญา อายุของสัญญา สัญญา 

สัญญา  Spot      

รายการซือ 52,200.00 เหรียญยโูร 35.7880 17 พ.ย. 2563 - 19 พ.ย. 2563 1,868,133.60 

รายการซือ 134,700.00 เหรียญยโูร 36.2240 2 ก.พ. 2564 - 4 ก.พ. 2564 4,879,372.80 

รายการซือ 248,100.00 เหรียญยโูร 38.7967 19 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564 9,625,461.27 

รายการซือ 114,300.00 เหรียญยโูร 38.8360 15 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564 4,438,954.80 

รวมรายการซือ 549,300.00 เหรียญยูโร   20,811,922.47 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 232,409.14 297,018.76 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 46,481.84 59,403.77 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเพือการเลียงชีพ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชือ 

Allianz Europe Equity Growth Fund  

ขอ้มูลของกองทุนหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึงเป็นกองทุนรวมทีจดัตงัตามระเบียบของ 

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

ภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 

วนัทีจดัตงักองทุน 16 ตุลาคม 2549 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย 

การลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้น

การลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปทีมีการเจริญเติบโตดี โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัต่อไปนี 

- อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครัฐ (Plan d’Epargne en 

Actions) ในประเทศฝรังเศส 

- ลงทุนในตราสารทุนตามทีระบุไวใ้นวัตถุประสงค์การลงทุน ไม่ตาํกว่า 

ร้อยละ 75 ของทรัพยสิ์นของกองทนุ 

- อาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพยสิ์นของกองทุน 

- อาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินร้อยละ 20 

ของทรัพยสิ์นของกองทุน 

- อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัการลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 
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วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย 

การลงทุน (ต่อ) 

- อยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการลงทุนของ GITA Restriction อย่างไรก็ดี กองทุนจะ

ลงทุนในตราสารทีให้กรรมสิทธิในหุ้นของบริษทั (Equity Participation) 

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 70 ของทรัพยสิ์นของกองทุน 

อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซือขายล่วงหน้า) เพือ

เพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) 

เช่น การทาํสัญญา Futures, Options, และ swaps เพือป้องกันความเสียง ซึงอาจ

ทาํให้กองทุนมีโอกาสและความเสียงลดลง และกองทุนอาจใชต้ราสารอนุพนัธ์

ในลักษณะเก็งกําไร เพือเพิมผลตอบแทนจากการลงทุนให้สัมฤทธิผลตาม

นโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิงเพือสะท้อนถึงภาพรวมของกองทุน 

และเพือเพิมการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึงลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงไดแ้ก่ ดชันีการเงิน (ไดแ้ก่ 

ค่าเงิน อตัราแลกเปลียน ดอกเบีย ราคาและดชันีผลตอบแทนดอกเบียโดยรวม), 

ดชันีตราสารหนีและตราสารทุนต่าง ๆ, ราคาสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้, ดชันีราคา

ของโลหะมีค่า และดชันีของสินคา้โภคภณัฑต์่าง ๆ เป็นตน้ 

ตวัชีวดั (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการลงทุน บริษทั Allianz Global Investors 

ผูดู้แลผลประโยชน ์/ ผูเ้ก็บ

รักษาทรัพยสิ์นของกองทุน 

State Street Bank Luxembourg S.A. 

8. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญยูโร บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 4,750,000.00 174,963,820.30 414,380.51 4,527,456.12 

รวมมูลค่ายุติธรรม   414,380.51 4,527,456.12 
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   (หน่วย : บาท) 

   2564 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญยูโร บาท สินทรัพย์ หนสิีน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,795,600.00 69,310,160.00 158,779.68 -  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7,563,000.00 293,603,636.40 1,420,981,59 484,557.97 

รวมมูลค่ายุติธรรม   1,579,761.27 484,557.97 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกัน

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย

ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสุด 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 
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   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 352,991,541.26 - 352,991,541.26 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 414,380.51 - 414,380.51 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 4,527,456.12 - 4,527,456.12 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน - 455,514,062.69 - 455,514,062.69 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 1,579,761.27 - 1,579,761.27 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 484,557.97 - 484,557.97 

เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดร้ับการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตได้จะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือทางการเงิน

เหล่านีประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศและอนุพนัธ์ในตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

9.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 6,977,388.73 - - 6,977,388.73 

หน่วยลงทุน - - 352,991,541.26 352,991,541.26 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 414,380.51 414,380.51 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในต่างประเทศ - - 217,628.58 217,628.58 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 1,030.24 1,030.24 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 81,800.00 81,800.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 4,527,456.12 4,527,456.12 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 133,290.06 133,290.06 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 348,187.35 348,187.35 

หนีสินอืน - - 8,016.21 8,016.21 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินฝากออมทรัพย ์ 10,631,728.65 - - 10,631,728.65 

หน่วยลงทุน - - 455,514,062.69 455,514,062.69 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 ตุลาคม 2564 

 

มีอัตราดอกเบีย

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบยีคงที 

ไม่มีอัตรา 

ดอกเบยี รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)     

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 1,579,761.27 1,579,761.27 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจาก     

เงินลงทุนในต่างประเทศ - - 269,716.92 269,716.92 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 1,936.04 1,936.04 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 363,600.00 363,600.00 

หนสิีนทางการเงนิ     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 484,557.97 484,557.97 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน - - 5,168,169.04 5,168,169.04 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 675,823.43 675,823.43 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 428,303.28 428,303.28 

หนีสินอืน - - 10,060.45 10,060.45 

9.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน 

สกุลเงินยูโร จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้

ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ซึงจะลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงิน

ต่างประเทศทีอาจเกิดขึนไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละ

ขณะ ทงันี การป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํให้เสียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที 

มากขึน 
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ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญยูโร) 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 9,357,734.93 11,775,287.98 

ลูกหนีจากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 5,769.29 6,972.33 

หนสิีน   

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน -  133,600.00 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญยูโร เท่ากบั 37.7219 บาท 

และ 38.6839 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 ตุลาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

10. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีได้รับการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจัดการ เมือวนัที 16 ธันวาคม 

2565 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 6,978,418.97 1.96

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 6,978,418.97 1.96

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 352,991,541.26 99.25

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 352,991,541.26 99.25

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (4,113,075.61)  (1.16)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A  (1,440,552.00)  (0.41)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (2,672,523.61)  (0.75)

อนืๆ  (190,065.04)  (0.05)

     ลูกหนี 299,428.58 0.08

     เจา้หนี  (141,306.27)  (0.03)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (348,187.35)  (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 355,666,819.58 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2565
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    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 55,282,572.80 0.1165 6 ก.พ. 2566 414,380.51

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 57,207,672.50  (0.4050) 13 ธ.ค. 2565  (1,440,552.00)

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 62,473,575.00  (0.8679) 9 ม.ค. 2566  (3,086,904.12)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2565

สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มลูค่าสัญญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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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/ 3,393.96 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 135.76 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 678.79 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00 0.0142

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  3/ 4,268.51           1.0093

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2565

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

กรุงศรียโุรปอิควติี Wเพื8อการเลี Wยงชีพ ในอตัราร้อยละ 50 ซึ8งจะเทา่กบัร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe 

Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควติี Wเพื8อการเลี Wยงชีพ ทั Wงนี W การ

คืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี8ยนได้ตามการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 ตุลาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(28 พฤศจิกายน 2557) 

KFEURORMF -33.15% -8.08% -14.02% -30.89% 4.63% 1.01% N/A 4.32% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -19.28% -4.94% -4.92% -17.94% 7.35% 3.87% N/A 4.51% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 31.36% 32.22% 32.82% 29.56% 24.83% 21.09% N/A 18.94% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 24.80% 23.98% 23.90% 23.45% 21.67% 18.43% N/A 17.45% 

 
หมายเหตุ :  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน

เพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีค่  านวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 Allianz Europe Equity Growth Fund 1 1 9 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง
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ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที ่31 ตุลาคม 2565) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธ์ิพงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 10.50% 
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(5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/10/2022) 
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