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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรป
อิควิตี้เพื่อการเล้ียงชีพ (KFEURORMF) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเล้ียงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 25 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.0290 บาท โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ราคากองทุน Allianz European Equity 
Growth Fund ในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.04 จากระดับ 8,096.69 บาท สู่ระดับ 
8,666.69 บาท โดยเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 7,541.95 บาท ถึง 8,795.60 บาท  

โดย ณ ส้ินเดือนเมษายน 2558 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมร้อยละ 21.26 กลุ่ม เครื่องอุปโภคบริโภคร้อยละ 18.55 
และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 18.40 เป็นต้น 

กองทุนฯ มีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐ การฟื้นตัวจากวิกฤตหนี้ในยุโรป 
นโยบายการเงินแบบขยายตัวจากธนาคารกลางที่ส าคัญต่างๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เอง 

แนวโน้มการลงทุน 

บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนยุโรปในระยะกลางถึงระยะยาวเช่นเดียวกับมุมมองในไตรมาสทีแ่ล้ว 
หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปได้ออกมาประกาศมาตรการ QE ในที่สุด โดยจะเริ่มอัดฉีดเม็ดเงินประมาณ 60 พันล้านยูโรต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ จ าเป็นต้องเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายทาง
การเงินตามไปด้วย เช่น สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา เดนมาร์ก และสิงคโปร์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันสภาวะดังกล่าวอาจสร้างอานิสงส์
ให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปซึ่งมีความแข็งแกร่งของธุรกิจ ความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ตลอดจนความมี
คุณภาพของต้นแบบทางธุรกิจ อยู่แล้วยิ่งดีมากขึ้นไปอีก  

บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าการลงทุนในกองทุนนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีวินัยในการลงทุนชัดเจน และโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแก่นักลงทุนที่มีขอบเขตการลงทุนในระยะยาว (ประมาณ 3-5 ปี) ซึ่งพร้อมจะมองข้ามสภาพตลาดที่ผันผวน
จากปัจจัยรบกวนต่างๆ ในระยะสั้นได้ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 22,247,825.94  บาท) 24,586,846.66         

เงินฝากธนาคาร 706,795.86              

ลูกหนี.
จากดอกเบี.ย 136.74                     

จากการขายเงินลงทุน 14,431.19                

จากการขายหน่วยลงทุน 8,625.00                  
รวมสินทรัพย์ 25,316,835.45         

หนี. สิน

เจา้หนี.
จากการซื.อเงินลงทุน 269,735.00              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,699.79                

หนี. สินอื<น 523.66                     

หนี. สินรวม 315,958.45              
สินทรัพยสุ์ทธิ 25,000,877.00         

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที<ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที<ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 22,668,236.05         

กาํไรสะสม 1,940,963.97           

บญัชีปรับสมดุล 391,676.98              
สินทรัพยสุ์ทธิ 25,000,877.00         

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.0290                   

จาํนวนหน่วยลงทุนที<จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั.งหมด ณ วนัสิ.นงวด (หน่วย) 2,266,823.6052       

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ. เพื<อการเลี.ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2558
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 798.46                     

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 53,759.79                

  รายไดอื้2น 403,290.26              

รายไดท้ั�งสิ�น 457,848.51              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 58,785.13                

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,351.51                  

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11,757.00                

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 27,336.84                

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 100,230.48              

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 357,618.03              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที2เกิดขึ�นทั�งสิ�น (755,674.78)

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที2ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 2,339,020.72           

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที2เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 1,583,345.94           
การเพิ2มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,940,963.97           

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควตีิ� เพื2อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที2 30 เมษายน 2558
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               Unaudited

หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

เงินฝากออมทรัพย ์                                                               

บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

จาํนวน 7,300 เหรียญยโูร เมื;อทวงถาม         269,735.00           269,735.00              1.10

หน่วยลงทุน

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT-ACC-EUR

จาํนวน 2,812.5500 หน่วย

มูลค่าหน่วยละ 233.99 เหรียญยโูร

รวมเป็นเงิน 658,108.57 เหรียญยโูร RCMEGAT ไม่มีกาํหนดอายุ 21,978,090.94  24,317,111.66    98.90
24,586,846.66    100.00

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี� เพื;อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30  เมษายน 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์
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กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวติี�เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 706,932.60 2.83

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 706,932.60 2.83
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 24,586,846.66 98.35

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 24,317,111.66 97.27
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 269,735.00 1.08
อื�นๆ (292,902.26) (1.18)

     ลูกหนี< 23,056.19 0.09
     เจา้หนี< (270,258.66) (1.08)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (45,699.79) (0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  25,000,877.00 100.00
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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 10
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

นับจากวันเริ่มโครงการ 
(28 พฤศจิกายน 2557) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.2926 10.0000 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ +7.15% +10.29% 

ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี S&P Europe 
LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท) 

+8.46% +5.11% 

 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ 
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ข้อมูลอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558) 

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (http://www.krungsriasset.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอื้ออานันท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพย์พัฒนา 
4. นายสาธิต บัวชู 
5. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายศุภจักร  เอิบประสาทสุข 

 

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.80 % 
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