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กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี�  

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

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

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ปี 2558 และ 2557 ราคาทุนรวม

            675,326,101.48 บาท และ 2,175,941,313.49  บาท ตามลาํดบั) 860,031,271.03 2,323,092,179.49

เงินฝากธนาคาร 7 16,739,973.02 42,400,426.13

ลูกหนี-สัญญาแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ 25,517.86 0.00

ลูกหนี-

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 568,176.88 1,314,805.98

            จากการขายเงินลงทุน 20,117,901.12 0.00

            จากการขายหน่วยลงทุน 801,906.35 14,111,838.93

            จากดอกเบี-ย 9,859.92 29,264.84

รวมสินทรัพย์ 898,294,606.18 2,380,948,515.37

หนี�สิน

เจา้หนี-สัญญาแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ 0.00 8,586.00

เจา้หนี-

            จากการซื-อเงินลงทุน 0.00 81,881,200.00

            จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 15,808,282.42 12,064,564.10

เจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสับเปลี0ยนหน่วยลงทุน 172,185.62 2,352,233.01

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 899,692.07 1,894,249.69

หนี- สินอื0น 23,555.62 46,563.56

รวมหนี�สิน 16,903,715.73 98,247,396.36
สินทรัพย์สุทธิ   881,390,890.45 2,282,701,119.01

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 500 ลา้นหน่วย  มูลค่าที0ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที0ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 692,531,850.68 1,834,142,588.84

            บญัชีปรับสมดุล (14,989,051.08) 218,461,816.56

            กาํไรสะสม 3 203,848,090.85 230,096,713.61
สินทรัพย์สุทธิ 881,390,890.45 2,282,701,119.01

หน่วยลงทุนที0ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 69,253,185.0677 183,414,258.8841

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 12.7270 12.4456

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี-

ณ วนัที0 30 มิถุนายน 2558

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี-

งบดุล 
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กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี�

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

          จาํนวน 99,007.6970 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 230.84 เหรียญยโูร

          รวมเป็นเงิน 22,854,936.78 เหรียญยโูร RCMEGAT ไม่มีกาํหนดอายุ 675,326,101.48    860,031,271.03    100.00      

รวมเงินลงทุน 675,326,101.48    860,031,271.03    100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี�

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/รุ่น มูลค่า ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร ตราสาร วนัครบอายุ เงินตน้ ยติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท)

เงินฝากธนาคาร 2.43          

     ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

          จาํนวน 1,275,100.00 เหรียญยโูร เมื�อทวงถาม 56,512,432.00      56,512,432.00      2.43          

หน่วยลงทุน 97.57        

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

          จาํนวน 267,881.4090 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 190.91 เหรียญยโูร

          รวมเป็นเงิน 51,141,239.79 เหรียญยโูร RCMEGAT ไม่มีกาํหนดอายุ 2,119,428,881.49 2,266,579,747.49 97.57        

รวมเงินลงทุน 2,175,941,313.49 2,323,092,179.49 100.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน

          รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 12,518,102.37 8,919,279.09

          รายไดอื้0น 5 0.00 571,611.29

          รายไดด้อกเบี-ยรับ 24,200.75 98,669.74

รายได้ทั�งสิ�น 12,542,303.12 9,589,560.12

ค่าใช้จ่าย

          ค่าใชจ่้ายที0เกี0ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการกองทุน 6, 8 0.00 1,214,632.77

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6, 8 13,886,175.33 10,036,915.56

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6, 8 2,777,235.09 2,007,383.08

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 555,447.08 401,476.56

          ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6 80,000.00 70,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 17,298,857.50 13,730,407.97

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,756,554.38) (4,140,847.85)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที0เกิดขึ-นทั-งสิ-น (59,071,889.79) 87,095,281.46

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที0ยงัไม่เกิดขึ-นทั-งสิ-น 37,579,821.41 147,142,280.00

          รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น (21,492,068.38) 234,237,561.46

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (26,248,622.76) 230,096,713.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2558

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี-
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (4,756,554.38) (4,140,847.85)

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที0เกิดขึ-นจากการลงทุน (59,071,889.79) 87,095,281.46

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที0ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน 37,579,821.41 147,142,280.00

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (26,248,622.76) 230,096,713.61

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที0จาํหน่ายในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน 

44,739,885.2480 หน่วย และ  311,319,431.9085 หน่วย 

 ตามลาํดบั 447,398,852.48 3,113,194,319.09

          หกั  หน่วยลงทุนที0รับซื-อคืนในระหวา่งปี 2558 และ 2557 จาํนวน 

158,900,959.0644 หน่วย และ 127,905,173.0244 หน่วย 

 ตามลาํดบั (1,589,009,590.64) (1,279,051,730.25)

          บวก(หกั)  การเปลี0ยนแปลงที0เพิ0มขึ-น(ลดลง)ของบญัชีปรับสมดุล (233,450,867.64) 218,461,816.56

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (1,375,061,605.80) 2,052,604,405.40

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (1,401,310,228.56) 2,282,701,119.01

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,282,701,119.01 0.00

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 881,390,890.45 2,282,701,119.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2558

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี-
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(หน่วย : บาท) 

2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (26,248,622.76) 230,096,713.61

        ปรับกระทบการเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื-อเงินลงทุน (239,028,911.97) (2,746,188,206.32)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 1,680,287,345.26 657,140,262.03

การ(เพิ0มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการรับเงินค่าตอบแทน

     จากเงินลงทุนในต่างประเทศ 885,181.35 (985,383.72)

การ(เพิ0มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน (20,111,825.44) 0.00

การ(เพิ0มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน 13,309,932.58 (14,111,838.93)

การ(เพิ0มขึ-น)ลดลงในลูกหนี-จากดอกเบี-ย 19,404.92 (29,264.84)

การเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี-จากการซื-อเงินลงทุน (81,749,525.00) 81,753,690.00

การเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี-จากการรับซื-อคืนหน่วยลงทุน 3,743,718.32 12,064,564.10

การเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในเจา้หนี- ค่าธรรมเนียมสับเปลี0ยนหน่วยลงทุน (2,180,047.39) 2,352,233.01

การเพิ0มขึ-น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี- สินอื0น (1,017,565.56) 1,940,813.25

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที0เกิดขึ-นจากการลงทุน 59,071,889.79 (87,095,281.46)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที0ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (37,579,821.41) (147,142,280.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,349,401,152.69 (2,010,203,979.27)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 532,198,929.10 3,570,182,349.20

การรับซื-อคืนหน่วยลงทุน (1,907,260,534.90) (1,517,577,943.80)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน (1,375,061,605.80) 2,052,604,405.40

เงินสดเพิ#มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (25,660,453.11) 42,400,426.13

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 42,400,426.13 0.00

ณ  วนัสิ�นปี 16,739,973.02 42,400,426.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี-

สาํหรับปี สิ-นสุดวนัที0 30 มิถุนายน 2558

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี-
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(หน่วย:บาท)

2558 2557

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 12.4456 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายได(้ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 0.0705 (0.0512)

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที-เกิดขึ0นจากการลงทุน 0.8750 1.0760

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที-ยงัไม่เกิดขึ0นจากการลงทุน (0.5567) 1.8178

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั0งสิ0น 0.3888 2.8426

หัก :  ส่วนเปลี-ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.1074) (0.3970)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ0นปี 12.7270 12.4456

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) (1.51) 20.24

อตัราส่วนการเงินที�สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเติมที�สําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ0นปี (บาท) 881,390,890.45      2,282,701,119.01   

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั0งสิ0นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี-ยระหวา่งปี  (%) 0.99 1.21

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี-ยระหวา่งปี  (%) 0.72 0.84

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที-เกิดขึ0นและยงัไม่เกิดขึ0น

          จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี-ย

                ระหวา่งปี  (%) (1.24) 20.60

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี-ยถ่วงนํ0 าหนกัของการซื0อขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี-ย

                ระหวา่งปี  (%) 110.38 299.35

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี-ยระหวา่งปี (บาท) 1,738,826,573.44   1,136,919,002.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี0

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี0

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที-สาํคญั

สาํหรับปี สิ0นสุดวนัที- 30 มิถุนายน 2558
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กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี�  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2558 

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติี  

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี�  ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมที$ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวม

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

คืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดของกองทุน กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุน

รวมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพท์ ("ก.ล.ต.") เมื$อวนัที$ 30 พฤษภาคม 

2556 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท (เดิมกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท เมื$อ

วนัที$ 1 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้การเพิ$มเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนเป็น 2,000 ลา้นบาท และไดมี้การเพิ$ม

เงินทุนของโครงการจัดการกองทุนอีกจาก 2,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยมีผลตั� งแต่วนัที$  5 

กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป) 

 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 
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2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที$มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการ

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื$อ Allianz 

Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ$ งเป็นกองทุนรวมที$เสนอขายใหก้บัผูล้งทุนทั$วไป จดัตั�ง

และบริหารจดัการโดยบริษทั Allianz Global Investors และเป็นกองทุนรวมที$จดัตั�งตามระเบียบของ 

UCITS (Undertakings for Collective Invesment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง

ของประเทศลกัเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ$ งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund)  

บริษทัจดัการจะทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที$ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนใน

สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลกั อนึ$ ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ$ ง

สามารถลงทุนไดท้ั�งผูล้งทุนทั$วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมี

ความแตกต่างกนัในเรื$องของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผู ้

ลงทุน เป็นตน้ ซึ$งบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุน

เดียว โดยเฉลี$ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน หรือตาม

อตัราส่วนที$สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั�งนี�  จะลงทุนในต่างประเทศไม่ตํ$า

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที$สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด  

เงินลงทุนส่วนที$เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี�และ/หรือเงินฝากที$ออก 

รับรอง รับอาวลั หรือคํ�าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือ

ภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถือของตราสารหรือของผู ้

ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที$สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ย

สิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ใน

อนัดบัที$สามารถลงทุนไดเ้ท่านั�น 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย ที$มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ$ากว ํ$า 1 ปี โดย

เป็นการลงทุนที$มีวตัถุประสงคเ์พื$อการสาํรองเงินไวส้ําหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษา

สภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (efficient portfolio management) ซึ$ งรวมถึงการป้องกนัความเสี$ยง (Hedging) จากการลงทุน โดย

ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที$อา้งอิงกบั

อตัราแลกเปลี$ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบี�ย ซึ$ งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากการเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์ง

ค้าง โดยคํานวณเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ  

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที$จาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที$กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทั�งสิ�นที$กองทุน

จ่ายเพื$อใหไ้ดม้าซึ$ งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าที$ตราไวซึ้$ งเป็นมูลค่ายุติธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 
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เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ต่อหน่วยของวนัที$วดัค่าเงินลงทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที$จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี$ยถ่วงนํ�าหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที$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 

2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ$ งไดแ้ก่ การทาํ

สัญญา Spot  

สัญญา Spot ณ วนัที$เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนตามสัญญา 

ลูกหนี�และเจา้หนี�สัญญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี$ยนทุก

สิ�นวนัทาํการโดยใช ้FX Forward Rate เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่า

เงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ$งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุน ซึ$ งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วยของ

กาํไรสะสมที$ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที$เกิดรายการ ถกูบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล"  
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2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ$งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที$แสดงไวใ้นงบการเงิน 

และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ$ งผลที$เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจาํนวน

เงินที$ประมาณไว ้

3. กาํไรสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (4,140,847.85)      0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 87,095,281.46 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที$ยงัไม่เกิดขึ�นจากการลงทุนสะสม 147,142,280.00 0.00 

กาํไรสะสมตน้ปี 230,096,713.61 0.00  

การเพิ$มขึ� น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานใน

ระหวา่งปี 

 

(26,248,622.76) 

 

230,096,713.61 

กาํไรสะสมสิ�นปี 203,848,090.85 230,096,713.61 

4. รายได้จากการรับเงนิค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด Allianz Europe Equity Growth Fund, 

Class AT (EUR) Acc. ในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที$กองทุนไดล้งทุนใน

กองทุนดงักล่าว ทั�งนี� รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนคืนในรูปแบบการ

เพิ$มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc. 
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5. รายได้อื%น 

รายไดอื้$น ไดแ้ก่ การรับเงินค่าส่งเสริมการขายจาก Allianz Global Investors Singapore Limited ใน

อตัราร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าราคาทุนของเงินลงทุนที$กองทุนไดล้งทุนในกองทุน Allianz Europe Equity 

Growth Fund, Class AT (EUR) Acc. สาํหรับการลงทุนในกองทุนดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที$ 20 - 28 

พฤษภาคม 2556 และในช่วงระยะเวลาตั�งแต่วนัที$ 26 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2556  

6. ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนมี์รายละเอียด  ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการกองทุน ปัจจุบนัไม่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.7500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0300 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

บริษทัจดัการไดมี้การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการปฏิบติักองทุนในอตัราร้อยละ 0.2000 ต่อปี

ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ซึ$ งมีผลระหวา่งวนัที$ 5 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที$ 4 มีนาคม 2557 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้

ทุกวนัที$มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานในการ

คาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื$น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นตน้จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที$จ่ายจริง 
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7. ข้อมูลอื%นที%เกี%ยวข้อง 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคาร ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%) เงินตน้ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

0.10 0.10 16,739,973.02 42,400,426.13 

8. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที$สําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ$ งมีผูถื้อ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื$นที$บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที$สาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที$ 30 มิถุนายน 2558 และสาํหรับรอบ

ระยะเวลาตั�งแต่วนัที$ 30 พฤษภาคม 2556(วนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) ถึงวนัที$ 30 มิถุนายน 2557 มีดงัต่อไปนี�    

   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนด

ราคา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าใชจ่้ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการปฎิบติัการกองทุน 0.00 1,214,632.77 ตามเกณฑที์$ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,886,175.33 10,036,915.56 ตามเกณฑที์$ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 2,777,235.09 2,007,383.08 ตามเกณฑที์$ระบุไวใ้น

หนงัสือชี�ชวน 
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   (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 นโยบายการกาํหนด

Allianz Global Investors Singapore Limited    

      ในฐานะบริษทัจดัการกองทุน  

ซื�อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 239,028,911.97 2,600,110,216.02 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 1,623,915,174.26 657,140,262.03 ราคาตลาด 

รายไดอื้$น 0.00 571,611.26 ดูหมายเหตุ 5 

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

  (หน่วย : บาท) 

 2558 2557 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 661,041.99 1,471,169.11 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 132,208.39 294,233.83 

9. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund)  

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี�  ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัชื$อ Allianz Europe 

Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc. ซึ$ งเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทตราสารแห่งทุน และรับซื�อ

คืนหน่วยลงทุน 

ขอ้มลูของกองทุนหลกัที$สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื$อกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ$ งเป็นกองทุนรวมที$จดัตั�งตาม

ระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment  in 

Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที$ เกี$ยวข้องของประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์

ฟันด ์(hedge fund) 
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ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 

วนัที$จดัตั�งกองทุน 16 ตุลาคม 2549 

อายโุครงการ  ไม่กาํหนด  

บริษทัจดัการลงทุน บริษทั  Allianz Global Investors 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ State Street Bank Luxembourg S.A. 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดย

มุ่งเนน้การลงทุนในหุน้จดทะเบียนในตลาดหุน้ยุโรปที$มีการเจริญเติบโตดี 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัต่อไปนี�  

(1) ลงทุนในตราสารทุนและ Participation Certificate ของบริษทัซึ$ งมี

สํานกังานจดทะเบียนอยู่ในประเทศที$จดัตั�งขึ�นในประเทศที$เป็นสมาชิก

ของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย ์หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 75 ของทรัพยสิ์นกองทุน  

(2) ภายใตข้อ้บงัคบัของขอ้ (9) อาจลงทุนในตราสารทุน, Participation 

Certificate, หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ นอกเหนือจากที$ระบุในขอ้ (1) ไม่

เกินร้อยละ 25 ของทรัพยสิ์นของกองทุน 

(3) นอกจากนี�  อาจไดม้าซึ$งพนัธบตัรที$แปลงสภาพได ้และพนัธบตัรพร้อม

ดว้ยใบสาํคญัแสดงสิทธิตามทรัพยสิ์นที$ระบุในขอ้ (1) และขอ้ (2) 

(4) อาจไดม้าซึ$ งใบสาํคญัดชันีบ่งชี�  (index certificate) หรือใบสําคญัตรา

สารทุนและตระกร้าหุ้นทุน (Equity baskets) ซึ$ งมีความเสี$ยงที$สัมพนัธ์

กับทรัพยสินที$ระบุในข้อ (1) และข้อ (2) หรือ กับตลาดการลงทุนซึ$ ง

ทรัพยสิ์นดงักล่าวลงทุนอยู ่
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 (5) ส่วนของทรัพยสิ์นที$นิยามในขอ้ (1) ถึง ขอ้ (4) ซึ$ งผูอ้อก (บริษทัใน

กรณีที$หลักทรัพย์ที$ เ ป็นหุ้นทุน และหลักทรัพย์อ้างอิงในกรณีของ

ใบสําคญั) มีสํานกังานจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ อาจลงทุนไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพยสิ์นกองทุน ทั�งนี�  ภายใตบ้งัคบัขอ้ (9) 

 (6) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน อาจนํามาลงทุนใน

ประเทศที$อยู่ภายใตม้าตรฐานเพื$อการซื�อขายกองทุนขา้มประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) หรือ มาตรฐานเพื$อการซื�อขายกองทุน (Undertaking for 

Collective Investment) ที$เป็นกองทุนที$ลงทุนในตลาดเงินภายใตอ้งคก์าร

เพื$อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) หรือกองทุนที$ลงทุนในตราสารประเภท

ทุน และ/หรือกองทุนที$มีแนวทางการลงทุนเพื$อใหผ้ลตอบแทนเพียงอย่าง

เดียว 

(7) นอกจากนี�  อาจถือเงินฝากและไดม้าซึ$ งตราสารในตลาดเงิน โดยมี

มูลค่ารวมของตราสารดงักล่าวรวมกบักองทุนที$ลงทุนในตลาดเงินภายใต้

องคก์ารเพื$อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ที$ระบุในขอ้ (6) ไม่

เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั� งนี�  ภายใต้บังคับข้อ (9) 

วตัถุประสงคข์องการมีเงินฝาก การไดม้าซึ$ งตราสารในตลาดเงิน และการ

ลงทุนในกองทุนที$ลงทุนในตลาดเงินภายใตอ้งคก์ารเพื$อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพฒันาเพื$อใหเ้กิดสภาพคล่องตามความจาํเป็น 

(8) อาจไดม้าซึ$ งหลกัทรัพยทุ์กขนาด (all size) ของบริษทัต่างๆ ผูจ้ดัการ

กองทุนอาจเนน้บริษทัที$มีขนาดๆ หนึ$ ง หรือขนาดที$พิจารณาแลว้ว่าเป็น

ขนาดส่วนบุคคล หรือเนน้การลงทุนทั$วไป โดยขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ของ

ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ$ง การได้มาซึ$ งหุ้นในตลาดขนาดเล็กซึ$ งมีความ

เคลื$อนไหวมากในตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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 (9) ภายใตข้อ้กาํหนดของ Exposure Approach* กองทุนอาจลงทุนโดยไม่

ปฏิบติัตามขอ้จาํกดัการลงทุนตามที$กาํหนดไวใ้นขอ้ (2) ขอ้ (5) และ ขอ้ 

(7) ขา้งตน้ได ้

*คาํอธิบายเพิ$มเติมของคาํว่า Exposure Approach : กองทุนอาจใชเ้ทคนิค

และเครื$องมือการเงินซึ$ งอาจรวมถึงตราสารอนุพนัธ์ต่างๆ เพื$อการบริหาร

และจดัการลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหารความผนัผวนของ

พอร์ตกองทุนโดยทาํสัญญา futures หรือตราสารอนุพนัธ์อื$นๆ ซึ$ งอาจ

ส่งผลให้อตัราส่วนการลงทุนเกินกว่าที$กาํหนดไวใ้นขอ้ (2) ขอ้ (5) และ 

ขอ้ (7) ได ้ 

10. ข้อมูลเกี%ยวกบัการซื อขายเงนิลงทุน  

ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหว่างปีโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคาร (ยกเวน้เงินฝากธนาคารที$เป็นสกลุเงินต่างประเทศ) เป็นจาํนวน 1,919.32 ลา้นบาท และ 3,403.33 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราร้อยละ 110.38 และ 299.35 ตามลาํดบั ต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี$ยระหวา่งปี 

11. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื%องมอืทางการเงนิ 

11.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื$องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ$ งแสดงตาม

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

วา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  

11.2 ความเสี%ยงทางด้านการกระจายการลงทุน  

เนื$องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของ Allianz Europe Equity Growth 

Fund, Class AT (EUR) Acc. จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี$ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 
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11.3 ความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี ย  

กองทุนมีความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี� ยที$สําคญัอนัเกี$ยวเนื$องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

อย่างไรก็ตามเนื$องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ$า และส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยที$ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�น 

ความเสี$ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ$า 

11.4 ความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน 

เนื$องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ$งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

เหรียญยูโร จึงอาจมีความเสี$ยงที$เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี$ยนเงินของทั�งสองสกุลเงินได ้

ทั�งนี�บริษทัจดัการอาจพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื$อป้องกนัความเสี$ยงจาก

อตัราแลกเปลี$ยนตามความเหมาะสม 

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

ป้องกนัความเสี$ยงดา้นอตัราแลกเปลี$ยน  ดงันี�  

  (หน่วย : เหรียญยโูร) 

  2558 2557 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายติุธรรม) 22,854,936.78 51,141,239.79 

ลกูหนี�จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 15,099.04 29,666.20 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที$เป็นเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนที$ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญยโูร เท่ากบั 37.63 

บาท และ 44.32 บาทตามลาํดบั  
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ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของ

รายการของสัญญา

แลกเปลี$ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลี$ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี$ยน 

ตามสัญญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญยโูร อายขุองสัญญา 

มลูค่าของสัญญา 

ณ วนัครบกาํหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการขาย 303,784.00 เหรียญยโูร 37.7140 30 มิ.ย. 2558 – 6 ก.ค. 2558 11,456,909.78 

ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนมีสญัญาแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี�  

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของ

รายการของสัญญา

แลกเปลี$ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

จาํนวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลี$ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี$ยน 

ตามสัญญา 

บาท ต่อ 1 เหรียญยโูร อายขุองสัญญา 

มลูค่าของสัญญา 

ณ วนัครบกาํหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซื�อ 572,400.00 เหรียญยโูร 44.3350 30 มิ.ย. 2557 – 2 ก.ค. 2557 25,377,354.00 

11.5 ความเสี%ยงจากการเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า 

 ความเสี$ ยงนี� เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหน้าเพื$อป้องกันความเสี$ ยงจากอัตรา

แลกเปลี$ยนเงิน ทั�งนี�  บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชห้รือไม่ใชเ้ครื$องมือป้องกนัความเสี$ยงดงักล่าว กรณีที$มีการ

ใชเ้ครื$องมือป้องกนัควมเสี$ยง อาจป้องกนัความเสี$ยงไม่ไดท้ั�งหมด  
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11.6 ความเสี%ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร 

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

หรือลดตํ$าลง ซึ$ งจะเปลี$ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที$กองทุนหลกัลงทุนหรือมีไว ้และอาจขึ� นอยู่กับ 

แนวโนม้ของอตัราดอกเบี� ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ

บริษทัผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซื�อขายหุ้น เป็นตน้ ดงันั�น หากราคาหุ้นที$ลงทุนลดลงหรือปรับตวั

สูงขึ�น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ$มขึ�นไดเ้ช่นกนั บริษทัจดัการจะ

พิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสัดส่วนการลงทุนที$เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน ซึ$ งอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

11.7 ความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 

ความเสี$ ยงนี� เกิดขึ� นจากการที$กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที$ลงทุนได้ในราคาที$

เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั�งนี�  การที$กองทุนนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ$ งเป็นกองทุนต่างประเทศที$มีการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทุนของบริษทัในตลาดหุ้นยุโรป ในกรณีที$เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมี

ความเสี$ยงที$ไม่สามารถขายตราสารที$กองทุนลงทุนไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที$ไม่เหมาะสมส่งผล

ใหผู้ล้งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที$กาํหนดไว ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุน

ในตราสารแห่งหนี� ที$มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี�ทั$วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงิน

ตามกฎหมายไทยที$มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ$ากว่า 1 ปี 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื$อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี$ยงจากการรับชาํระคืน จึงทาํใหช่้วย

ลดความเสี$ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรัพยที์$กองทุนลงทุนได ้

12. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื$อวนัที$ 7 สิงหาคม 

2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติี�
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 16,749,832.94 1.90

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 16,749,832.94 1.90
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 860,031,271.03 97.58

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 860,031,271.03 97.58
สัญญาซื�อขายล่วงหน้า 25,517.86 0.00

     สัญญาที=อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี=ยน-สัญญาแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ
         FITCH-LONG
             Rate AAA 25,517.86 0.00
อื8นๆ 4,584,268.62 0.52

     ลูกหนีB 21,487,984.35 2.44
     เจา้หนีB (16,004,023.66) (1.82)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (899,692.07) (0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  881,390,890.45 100.00
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี�

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ยโูอบี ป้องกนัความเสี�ยง 11,456,909.78        0.0029 06-ก.ค.-58 25,517.86

ประเภทสัญญา
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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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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$!��%�	%&#' +4.74% +8.94% +2.26% +12.26% 

&+	,#'	+  (Benchmark):  
 +,�# S&P Europe LargeMidCap 
Growth Net Total Return (���) 

+4.35% +8.04% -2.04% +12.16% 
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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"� 0.64% 
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