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สารบัญ 
รายงานประจาํคร ึ�งปีแรก 2564 

กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี #เฮดจ  ์

 สารบรษิัทจดัการ 3 

 รายงานผูด้แูลผลประโยชน์ 4 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 5 

 รายละเอียดเงินลงทนุ การกูย้ืมเงนิ และการก่อภาระผกูพนัของกองทนุรวม 8 

 ค่าใชจ้า่ยที/เรียกเก็บจากกองทนุรวม 11 

 ผลการดาํเนินงาน 12 

 ขอ้มลูอื/นๆ ที/ผูถื้อหน่วยลงทนุควรทราบ 13 

- รายงานบคุคลที/เกี/ยวขอ้งที/มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที/ผ่านมา

- รายชื/อผูจ้ดัการกองทนุ

- การเปิดเผยขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ

- ขอ้มลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั
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สารบร ิษัทจัดการ 

เรียน  ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด (บริษัทฯ) ขอนาํส่งรายงานสาํหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตี +เฮดจ์ (KF-HEUROPE) ตั+งแตว่นัที7 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที7 30 เมษายน 2564 มายงัผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียด
ดงันี+ 

ผลการดาํเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี +เฮดจ ์มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัที7 30 เมษายน 2564 เท่ากบั 2,527.67 ลา้นบาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 20.1038 บาท โดยมีผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 6 เดือน เพิ7มขึ +นรอ้ยละ 27.10 มากกว่าเกณฑม์าตรฐานการ
วดัผลการดาํเนินงาน ที7เพิ7มขึ +นรอ้ยละ 25.05 

ภาวะการลงทนุในช่วงที7ผ่านมา 

ในรอบครึ7งปีที7ผ่านมา กองทุนหลัก Allianz European Equity Growth Fund ปรับตัวเพิ7มขึ +นราว 26% โดยตลาดยุโรปทยอยฟื+นตัว
หลังจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบกับข่าวดีเรื7องวคัซีนในช่วงปลายปี ทาํใหน้ักลงทุนคาดว่าจะเห็น
มาตรการผ่อนคลาย lockdown และสามารถเปิดประเทศไดอี้กครั+ง โดยยโุรปเองไดม้ีการเรง่อนมุตัิการใชแ้ละการฉีดวคัซีนอย่างต่อเนื7อง 
ดา้นมาตรการทางการเงินของทางอีซีบีนั+นยงัคงอยู่ในระดบัที7ผ่อนคลาย โดยมีการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือไปจนถึงมีนาคมปี 2565 
นอกจากนี+ อีซีบียงัไดเ้ร่งการเขา้ซื +อสินทรพัยเ์พิ7มเติมในช่วงที7ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลเร่งตวัขึ +นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงตน้ปี 2564 
เริ7มเห็นการ rotate การลงทนุจากหุน้ที7มีการเติบโตสงูและไดป้ระโยชนจ์ากช่วง Covid-19 อย่างกลุ่มเทคโนโลยี เขา้มาสู่การลงทนุในหุน้
กลุ่มวฎัจกัรและกลุ่มที7ไม่ใหค้วามสนใจ (laggards) เนื7องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถกลบัมาขยายตวัไดด้ี โดยตลาดยโุรปถือว่าเป็น
ตลาด laggard จึงเห็นเงินลงทนุในยโุรปต่อเนื7อง อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในตลาดยโุรปยงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะจากการระบาดระลอก
ใหม่และการกลายพนัธข์องไวรสั Coivd-19 ซึ7งอาจกดดนัการฟื+นตวัของเศรษฐกิจ อีกทั+ง ความเสี7ยงจากอตัราเงินเฟ้อที7เรง่ตวัขึ +น 

ณ สิ +นเดือนมีนาคม 2564 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทนุในหุน้หมวดอตุสาหกรรม 28.5% เทคโนโลยี 27.2% Healthcare 11.6% และ
สินคา้ฟุ่ มเฟือย 11.4% เป็นตน้ 

แนวโนม้การลงทนุ 

กองทุนหลักยังคงมีมุมมองที7ดีต่อการลงทุนในยุโรป โดยคาดว่าการอนุมัติใชว้ัคซีนและนโยบายการเงินที7ผ่อนคลายต่อเนื7องจะช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจและเพิ7มความเชื7อมั7นใหก้บันกัลงทุนในระยะต่อไป ประกอบกับการที7นกัลงทุนมีการ rotate มาลงทุนในกลุ่ม laggard 
มากขึ +น ทาํใหต้ลาดยโุรปปรบัตวัดีขึ +น ทั+งนี + กองทุนหลกัเองมีการเพิ7มการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคาดว่าภาคการผลิตในยุโรปจะ
กลบัมาขยายตวัไดด้ีจากความตอ้งการของโลกที7กลบัมาหลงัจากมีการเริ7มฉีดวคัซีนและเศรษฐกิจทยอยฟื+นตวั อย่างไรก็ตามความผนัผวน
ในตลาดยุโรปยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะจากการระบาดระลอกใหม่และการกลายพันธ์ของไวรัส Coivd-19 ซึ7งอาจกดดันการฟื+นตัวของ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเสี7ยงจากอตัราเงินเฟ้อที7เรง่ตวัขึ +น 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนที7ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนของท่าน ทั+งนี + บริษัทฯ จะ
พิจารณาดาํเนินนโยบายการลงทนุที7เหมาะสมกบัสถานการณด์ว้ยความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นสาํคญั 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 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 
 กองทุนเปิดกรุงศรยีโุรปอคิวติีเ้ฮดจ์ 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (“กองทุน”) ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบริหารและจดัการโดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 ถงึ วนัที ่30 เมษายน 2564 
 
 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) 
6 พฤษภาคม 2564 
 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,151,608,372.88  บาท) 2,703,192,570.89       

เงินฝากธนาคาร 7,153,423.90              

ลูกหนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 808,840.78                 

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 74,850.49                   

จากการขายหน่วยลงทุน 29,770,721.54            

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,608,065.39              

รวมสินทรัพย์ 2,742,608,472.99       

หนี0 สิน

เจา้หนี0จากสญัญาอนุพนัธ์ 51,404,730.54            

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 105,362,526.19          

จากการซื0อเงินลงทุน 55,682,161.50            

ค่าธรรมเนียมสบัเปลี@ยนหน่วยลงทุน 210,958.92                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,204,647.31              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,227.58                   

หนี0 สินอื@น 65,652.55                   

รวมหนี0 สิน 214,941,904.59          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,527,666,568.40       

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,257,305,848.59       

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 914,010,581.24          

บญัชีปรับสมดุล 356,350,138.57          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,527,666,568.40       

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 20.1038                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที@จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 125,730,584.8128      

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ0 เฮดจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2564
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 103,412.05                 

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 7,894,734.81              

รวมรายได้ 7,998,146.86              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8,733,276.21              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 349,331.03                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,746,655.26              

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 39,671.32                   

รวมค่าใชจ่้าย 10,868,933.82            

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (2,870,786.96)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 100,891,699.02          

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 399,281,306.40          

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที@ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (74,970,156.14)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี@ยนเงินตราต่างประเทศ 71,828,884.09            

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที@เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 497,031,733.37          

การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 494,160,946.41          

หกั ภาษีเงินได้  (15,511.80)
การเพิ@มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 494,145,434.61          

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ� เฮดจ์

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที@ 30 เมษายน 2564
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Unaudited

อตัรา เงินตน้ (บาท) / มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร ดอกเบี-ย วนัครบอายุ จาํนวนหุ้น  (บาท) มูลค่า

(%) เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 3.88

                              บมจ.ธ.ทิสโก้  0.150000 เมื=อทวงถาม 1,876.99 1,876.99 0.00

                              บมจ.ธ.ยโูอบี  0.250000 เมื=อทวงถาม 105,003,185.79 105,003,185.79 3.88

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 2.06

                              บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)  เมื=อทวงถาม 55,682,161.50 55,682,161.50 2.06

                              จาํนวนเงิน 1,477,000.00 EUR

หน่วยลงทุน 94.06

                              Allianz Europe Equity Growth Fund RCMEGAT 1,990,921,148.60 2,542,505,346.61 94.06

                              จาํนวน 176,073.296000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  383.0300 EUR

                              รวมเป็นเงิน 67,441,354.57 EUR

2,703,192,570.89 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ- เฮดจ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2564
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวิตีเฮดจ์

รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2564

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 112,233,337.17 4.44

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 2,030.29 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 7,154,196.77 0.28

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 105,077,110.11 4.16

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,598,187,508.11 102.79

     หน่วยลงทุน

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,542,505,346.61 100.59

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 55,682,161.50 2.20

สัญญาซือขายล่วงหน้า (50,595,889.76) (2.00)

     สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ (22,269,892.72) (0.88)

         FITCH-LONG

             Rate AA (28,325,997.04) (1.12)

อืนๆ (132,158,387.12) (5.23)

     ลูกหนี 56,378,786.93 2.23

     เจา้หนี (186,332,526.74) (7.37)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,204,647.31) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  2,527,666,568.40 100.00
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 297,828,036.00 (0.2912) 7 มิ.ย. 2564 (7,361,224.10)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 89,305,117.00 (0.0478) 14 มิ.ย. 2564 (1,208,491.28)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 312,080,468.50 (0.1173) 21 มิ.ย. 2564 (2,965,011.88)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 97,029,504.00 (0.0065) 28 มิ.ย. 2564 (164,416.82)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 268,006,782.40 (0.0528) 28 มิ.ย. 2564 (1,333,892.40)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 197,014,095.00 (0.2486) 17 พ.ค. 2564 (6,284,773.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 317,476,977.60 (0.3564) 24 พ.ค. 2564 (9,008,186.67)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 159,715,723.60 (0.2624) 10 พ.ค. 2564 (6,632,908.15)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 67,656,708.00 (0.1023) 10 พ.ค. 2564 (2,585,245.98)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 97,896,251.00 (0.1090) 17 พ.ค. 2564 (2,753,924.91)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 336,766,954.00 (0.4377) 1 มิ.ย. 2564 (11,063,373.04)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 268,827,077.40 0.0182 28 มิ.ย. 2564 460,171.23

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 263,599,126.20 (0.0017) 6 ก.ค. 2564 (43,281.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 74,711,591.00 0.0079 12 ก.ค. 2564 199,444.65

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 84,404,976.80 0.0059 12 ก.ค. 2564 149,224.90

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติีเฮดจ์

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2564

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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ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 8,733.28 0.8025

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 349.33 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,746.66 0.1605

คา่ที8ปรกึษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.67 0.0036

คา่ใชจ้่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช ้จ่ายท ั,งหมด  3/ 10,868.94       0.9987

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแลว้

3/ ไม่รวมคา่นายหนา้ซื Wอขายหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรพัย์

*  มลูคา่ทรพัยส์ิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์ินทัWงหมด หกัดว้ย มลูคา่หนีWสินทัWงหมด 

    เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใชจ่้ายที8เกี8ยวขอ้งกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คาํนวณ

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

กรุงศรียโุรปอิควติี Wเฮดจ ์ในอตัรารอ้ยละ 50 ซึ8งจะเทา่กบัรอ้ยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth

 Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควติี Wเฮดจ ์ทัWงนี W การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าว

อาจปรบัเปลี8ยนไดต้ามการเปลี8ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถา้มี)

(หน่วย:พ ันบาท) ทร ัพยส์ิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี �เฮดจ์

ตั,งแต่วันท ี� 1 พฤศจิกายน 2563 ถงึวันท ี� 30 เมษายน 2564

จาํนวนเงนิ ร ้อยละของมูลค่า
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิต ี �เฮดจ ์
 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ�นสุด ณ วันท ี  30 เมษายน 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ ม 
โครงการ 

(6 พฤศจิกายน 2557) 

KF-HEUROPE 11.50% 12.05% 27.10% 42.10% 14.02% 11.78% N/A 11.37% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* 10.06% 11.61% 25.05% 30.70% 13.77% 11.68% N/A 10.95% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 14.90% 15.63% 15.30% 17.48% 19.64% 17.00% N/A 17.35% 

ความผนัผวนของตวัชี �วดั 12.84% 12.61% 13.42% 16.06% 18.62% 16.69% N/A 17.70% 

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

ป้องกนัความเสีWยงดา้นอตัราแลกเปลีWยน เพืWอเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีWคาํนวณผลตอบแทนตามสดัส่วนการทาํสญัญา
ป้องกนัความเสีWยงดา้นอตัราแลกเปลีWยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ  

**   ผลตอบแทนทีWมีอายเุกินหนึWงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�น  ๆที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที� 30 เมษายน 2564) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี� เฮดจ ์ 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 2564 

1. นายวิพุธ   เอื�ออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
5. นายปีติ  ประติพทัธิL พงษ ์
6. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
7. นายจาตุรันต์ สอนไว 
8. นายชูศกัดิL  อวยพรชยัสกุล 
9. นายพลสิทธิL  อาหุนยั 
10. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
11. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 30 เมษายน 2564 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (por tfolio turnover  ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 24.92%  
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(5)  ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก และ ข้อมูลการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2021) 
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