
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

รองรรบกองททนสสสรองเลล ลยงชลพ

หนรงสสอชล ลชวนสสวนสรทปขขอมมลสสสครญ
กองททนเปป ดเค ยมโรเปล ยน หทขนททนเพสพอกสรเลล ลยงชลพ

K European Equity RMF
KEURMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลล ลยงชลพ (RMF)  • กองททนรวมหนสวยลงททนประเภท Feeder Fund

• กองททนรวมทลพเนขนลงททนแบบมลควสมเสลพยงตสสงประเทศ

บรปษรทหลรกทรรพยยจรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนททจรปต : ไดขรรบกสรรรบรอง CAC

  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

  คสสธรรมเนลยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?

• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองททนหลวก)

• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

นโยบายกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองททนหลวก)

Bloomberg Ticker: RCMEGAT:LX

• กองททนหลวกมทนงลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของบรงษวททททจดทะเบทยน

ในประเทศสมาชงกสหภาพยทโรปไมนตตทากวนารข อยละ 75 โดยเนขนลงททนในหทขนกลทนมทททคาดวนามทอวตราการเจรงญเตงบโตสมง 

(Growth Stock)

กลยททธยในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธธการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

http://www.allianzgi-funds.com/AllianzEuropeEquityGrowth_OLD/Pages/default.aspx

  กองททนรวมนล ลเหมสะกรบใคร?

• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพลทอใชขในววยเกษทยณ โดยผมขลงททนจะไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท เมลทอปฏงบวตงตาม

เงลทอนไขการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ ขนหรลอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททเหหนศวกยภาพการเตงบโตของหทขนยทโรป

กองททนรวมนล ลไมสเหมสะกรบใคร

ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยรงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล

- อสสนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตหม หรลอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงททนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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  คทณตของระวรงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทลพสสสครญ

• กองททนหลวกเนขนลงททนในหทขนยทโรป ดวงนว ขน การเปลททยนแปลงภายในของประเทศในทวทปยทโรปอาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททน

ของกองททนไดข

• กองททนมทนงลงททนในกองททนหลวกทททมทนโยบายเนขนลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของ

บรงษวททททจดทะเบทยนในตลาดททนยทโรป ทตาใหขผมขลงททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโย

บายกระจายการลงททนในหลายภมมงภาค และผมขลงททนอาจขาดททนหรลอไดขรวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงททนเรงทมแรก

• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตหมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว ขน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคลน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• ผมขลงททนควรศศกษาขขอมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนธทางภาษททททระบทไวขในคมนมลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการเลท ขยงชทพ

• ผมขถลอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดขรวบสงทธงประโยชนธทางภาษท หากไมนปฏงบวตงตามเงลทอนไขการลงททนและจะตของคลนสงทธง

ประโยชนธทางภาษททททเคยไดขรวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดขวย

• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ขจะนตาไปจตาหนนาย,จนาย,โอน,จตานตาหรลอนตาไปเปหนประกวนมงไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปรจจรยควสมเสลพยงทลพสสสครญ

ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรรพยย (market risk)

< 5% 5% - 10% 15% - 25% > 25%10% - 15%

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (high issuer concentration risk)

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตท: คตานวณจากผลรวมของนต ขาหนวกการลงททนในตราสารของผมขออกตราสารแตนละรายทททกองททนลงททนมากกวนา 10% ของ NAV

ทร ลงหมด/
เกสอบทร ลงหมด

ดทลยพปนปจ ไมสปของกรนบสงสสวน

ตตทา สมง

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)

การปของกวนความเสททยง fx

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดขทลพ www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 99.13%

เงงนฝาก

หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 5.36%

อลทน ๆ : -4.49%

  สรดสสวนของประเภททรรพยยสปนทลพลงททน

กองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
(% NAV)

INDUSTRIALS : 26.7%

INFORMATION

TECHNOLOGY : 26.2%

CONSUMER

DISCRETIONARY : 11.7%

HEALTHCARE : 11.4%

CONSUMER STAPLES :

10%

For MOM_K-EUROPE

   ขขอมมล ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563
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หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรหนล ลทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก

(% NAV)
99.13%ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND. CLASS AT-EUR () 

3.62%บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)  (AA-(tha))

1.74%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปหนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 ทว ขงนท ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปหนปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class 

AT-EUR

26.70%INDUSTRIALS 

26.20%INFORMATION TECHNOLOGY 

11.70%CONSUMER DISCRETIONARY 

11.40%HEALTHCARE 

10.00%CONSUMER STAPLES 

หมายเหตท : เปหนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

หลรกทรรพยยหรสอตรสสสรทลพมลมมลคสสกสรลงททนสมงสทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

5.10%ASML HOLDING NV (NL) 

4.90%SAP SE 

3.90%DSV PANALPINA A/S 

3.90%NOVO NORDISK A/S-B 

3.80%INFINEON TECHNOLOGIES AG 

3.70%SIKA AG-REG 

2.90%PARTNERS GROUP HOLDING AG 

2.80%COMPASS GROUP 

2.70%LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 

2.70%ASSA ABLOY AB-B 

หมายเหตท : เปหนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563

สรดสสวนกสรลงททนในตรสสสรททนแยกรสยประเทศของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

18.20%United Kingdom 

17.50%Germany 

13.50%Denmark 

13.10%Switzerland 

12.30%Sweden 

หมายเหตท : เปหนขขอมมล ณ ววนททท 31 มกราคม 2563
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  คสสธรรมเนลยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกหบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนธ นายทะเบทยน คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย

เกหบจรงง 1.0700

เกหบจรงง 0.0294 เกหบจรงง 0.0803 เกหบจรงง 0.0700

เกหบจรงง 1.2497

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125
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คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

หมายเหตท : คนาใชขจนายอลทนๆ เปหนขขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน

คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว

คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ลอขสย)

     รสยกสร สมงสทดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee) ยกเวขน3.00%

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน ไมนมทไมนมท

คนาธรรมเนทยมอลทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :

- กรณททททเปหนการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปวจจทบวนไมนเรทยกเกหบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน   

- กรณททททสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน :  เปหนไปตามคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลน คลอ 1.00% เมลทอสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน
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คสสธรรมเนลยมของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

(% ตสอปล ของ NAV)

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

1.5000

1.8400

0.0000 0.0000

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกหบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม
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%
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ปลข
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AV คสสธรรมเนลยมทลพเรลยกเกปบจสกกองททน

For MOM_K-EUROPE

หมายเหตท : 

กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปหนอวตราเรทยกเกหบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว ขงนท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปหนสงทงยลนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชล ลวรดของกองททน (Benchmark)  คสอ ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return  (ตรวชล ลวรด
ของกองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล 
• ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรรบดขวยตขนททนกสรปของกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสพอเทลยบกรบคสสสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสสนวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนกสรทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยง
ดขสนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณรขอยละ 75  
• ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรรบดขวยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคสสสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลพคสสนวณผลตอบแทน ตสมสรดสสวนทลพไมสไดขทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยงดขสนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณ
รขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงตสมปล ปฏปทปน
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-10.00%
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30.00%

40.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562

0.67%

16.94%

-2.40%

14.93%

-14.47%

35.21%

-2.16%

13.62%

-0.98%

11.67%

-9.79%

31.37%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน

หมายเหตท : ในปททททกองททนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว ขงแตนววนจวดตว ขงกองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปทปฏงทงนนว ขน
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
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17.53% 16.84%

8.33%
12.48%

-1.19%
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-9.56%

31.45%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปล

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตสสงประเทศ

For MOM_K-EUROPE

3. กองททนนล ลเคยมลผลขสดททนสมงสทดในชสวงเวลส 5 ปล  คสอ -20.57%

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 14.27% ตสอปล

5. ควสมผรนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชล ลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชขเปรลยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ European Equity

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

 * กรณลกองททนจรดตร ลงไมสครบ 5 ปล  จะแสดงคสสทลพเกปดขน ลนนรบตร ลงแตสจรดตร ลงกองททน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทด ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล  * 3 ปล  * 5 ปล  * 10 ปล  * ตร ลงแตสจรดตร ลง *YTD

KEURMF 7.59 12.00 25.40 9.15 6.85 N/A 8.41-0.63

ตววชท ขววด 6.03 9.85 25.15 10.21 7.01 N/A 7.720.81

ความผวนผวนของกองททน * 12.99 13.70 12.75 12.26 14.27 N/A 14.2316.32

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 10.96 12.95 11.94 11.63 14.78 N/A 14.9312.95

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปหนไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปหนปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงของกลทสม European Equity ณ วรนทลพ 31 มกรสคม 2563

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KEURMF

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

10.54 9.8313.79 26.07 7.62 4.61เปอรธเซหนตธไทลธททท 5

6.96 8.0810.21 20.15 6.35 4.24เปอรธเซหนตธไทลธททท 25

4.36 6.957.16 17.84 5.18 3.77เปอรธเซหนตธไทลธททท 50

3.86 5.166.21 14.88 3.98 3.31เปอรธเซหนตธไทลธททท 75

1.04 0.913.29 10.42 0.67 2.93เปอรธเซหนตธไทลธททท 95

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปลPeer Percentile 3 เดสอน

8.90 9.3411.09 10.31 11.50 13.66เปอรธเซหนตธไทลธททท 5

9.96 10.2612.13 11.11 12.12 14.29เปอรธเซหนตธไทลธททท 25

10.30 11.4812.88 12.44 13.58 15.07เปอรธเซหนตธไทลธททท 50

11.72 12.8113.72 12.77 13.69 15.85เปอรธเซหนตธไทลธททท 75

12.77 13.9613.86 13.50 14.92 16.47เปอรธเซหนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลรงแบบปรกหมทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR ณ วรนทลพ 31 
มกรสคม 2563

(%) 
กองททน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปล 3 ปล 5 ปล 10 ปล ตร ลงแตสจรดตร ลงYTD
กองททนหลวก 7.43 11.87 25.87 8.95 6.60 11.82 8.63-0.26

Benchmark 5.54 9.30 24.09 9.47 5.97 8.76 5.020.48

หมายเหตท : Benchmark :  S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return Index

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปทขศ ขนไป จะแสดงเปหนอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปหนปวจจทบวนไดขททท http://www.allianzgi-funds.com/AllianzEuropeEquityGrowth_OLD/Pages/default.aspx
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  ขขอมมลอสพนๆ

ไมนจนายเงงนปวนผลนโยบสยกสรจสสยเงปนปรนผล

บมจ. ธนาคารทหารไทยผมขดมแลผลประโยชนย

26 พฤศจงกายน 2557วรนทลพจดทะเบลยน

อสยทโครงกสร

จสสนวนเงปนททนโครงกสร 5,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

503.32 ลขานบาทขนสดกองททน

มมลคสสหนสวยลงททน (NAV) 15.1990 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ลอและขสยคสนหนสวยลงททน ววนทตาการซล ขอ ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงแรก

500 บาท 500 บาท500 บาท500 บาท 500 บาทมมลคนาขว ขนตตทาของการซล ขอครว ขงถวดไป

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววนทตาการขายคลน ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

มมลคนาขว ขนตตทาของการขายคลน 500 บาท

ไมนกตาหนดยอดคงเหลลอขว ขนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

(ประกาศ NAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.)

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองททนทางเลลอก), เรงทมบรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561

อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 147.07%

(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถศง 1 ปทจะแสดงคนาตว ขงแตนจวดตว ขงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมงโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลหก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทร ป จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอหมบท (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธส (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทรทนทตท ข จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ทงสโกข  จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ นายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน เซหนทรวล เวลธธ โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ภวทร จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอหง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ อารธเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จตากวด (มหาชน)

ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรสอรรบซส ลอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน เวหลธธ เมจงก จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รรบหนรงสสอชล ลชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททนกสงกรไทย จตากวด

รของเรลยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชว ขน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400

โทรศวพทธ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทลพอสจกสอใหขเกปด
ควสมขรดแยขงทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงททน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยธสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ขงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคลนเตหมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว ขง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดขเปหนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มกราคม 2563 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปหนเทหจ

และไมนทตาใหขผมขอลทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปพมเตปม
- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนล ลของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปหนขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข

ระดรบ
กสรลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คสสอธปบสย

ระดวบททท

นนาลงททน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดงตสมงทททสทด มทความเสททยงตตทาทททสทดทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ

  ชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวนา

นนาลงททน

ตตทากวนา

BBB

ตตทากวนา

BBB(tha)

ตตทากวนา

Baa

ตตทากวนา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดขตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคสสหนสวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศทงขศ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปหนตขน โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกหจะสมงขศ ขนดขวย ดวงนว ขนราคา

ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนขาจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสงนทททลงททน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา

(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ขนหรลอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปหนตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขหง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขหงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกหอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ ขนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปหนเครลทองมลอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทตาไดขดวงตนอไปนท ข

- ปของกรนควสมเสลพยงทร ลงหมดหรสอเกสอบทร ลงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ

ปของกวนความเสททยงขศ ขนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรลอไมน 

- ไมสปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรลอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว ขน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปหนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อรตรสสสวนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซล ขอขายทรวพยธสงนของกองททน 

โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยธสงนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสงนทททกองททนรวมลงททนในรอบ

ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท  หารดขวยมมลคนาทรวพยธสงนสททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน

- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซศทงสะทขอนใหขเหหนถศง

ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคนา 

TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนว ขน กองททนรวมนท ขจศงมทประสงทธงภาพใน

การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด

ในอวตราทททสมง ดวงนว ขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปหนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กหจะลดนขอยลง เปหนตขน
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