
ขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565

หนนงสสอชช ชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสคนญ
กองทรนเปป ดเค ยมโรเปช ยน หรขนทรน

K European Equity Fund
K-EUROPE

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร  (Feeder Fund)

• กองทรนรวมทชทเนขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด

กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC

  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

  คสสธรรมเนชยม

  ผลกสรดสสเนปนงสน

  ขขอมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน
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  ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

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

• กองททนปข องกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75%  ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ

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

Bloomberg Ticker: RCMEGAT:LX

• กองททนหลวกมทนงลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของบรงษวททททจดทะเบทยน

ในประเทศสมาชงกสหภาพยทโรปไมนตตทากวนา 75% โดยเนขนลงททนในหทขนกลทนมทททคาดวนามทอวตราการเจรงญเตงบโตสมง 

(Growth Stock)

กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทนงหววงใหขผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม

กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธธการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)

คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : 

https://sg.allianzgi.com/en/retail/products-solutions/recognised-fund/allianz-europe-equity-growth-at-eur

  กองทรนรวมนช ชเหมสะกนบใคร?

• ผมขลงททนทททเหหนศวกยภาพการเตงบโตของหทขนยทโรป

• ผมขลงททนทททตของการไดขรวบเงงนปวนผลระหวนางการลงททน

• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศทงอาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ ขนหรลอลดลงจนตตทา

กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข

• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตว ขงแตน 5 ปท  ขศ ขนไป

กองทรนรวมนช ชไมสเหมสะกนบใคร

• ผมขลงททนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรลอรวกษาเงงนตขนใหขอยมนครบ

ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช

- อสสนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตหม หรลอสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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  ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

คสสเตสอนทชทสสสคนญ

• กองททนหลวกเนขนลงททนในหทขนยทโรป ดวงนว ขน การเปลททยนแปลงภายในของประเทศในทวทปยทโรปอาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททน

ของกองททนไดข

• กองททนมทนงลงททนในกองททนหลวกทททมทนโยบายเนขนลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของ

บรงษวททททจดทะเบทยนในตลาดททนยทโรป ทตาใหขผมขลงททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมท

นโยบายกระจายการลงททนในหลายภมมงภาค และผมขลงททนอาจขาดททนหรลอไดขรวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงททนเรงทมแรก

• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนขาเพลทอปข องกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตหมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา

เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนว ขน กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)

• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด

วงกฤตการณธทททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดขรวบชตาระเงงนคนาขายคลน

หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกตาหนด

• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมธประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมข เอาประกวนภวยอาจไดขรวบเงงนลงททนคลน

มากกวนาหรลอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทว ขงนท ข ผมขลงททนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมธประกวนชทวงตควบ

หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปนจจนยควสมเสชทยงทชทสสสคนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน

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

ตตทา สมง

การกระจทกตววลงททนใน

ผมขออกตราสารรวม

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration 

Risk) ของ กองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววใน

หมวดอทตสาหกรรมรวม

สมง

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

ตตทา

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Industrials , Information Technology

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง

ทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน

การลงททนกระจทกตววลง

รายประเทศรวม

ตตทา สมง

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

ทน ชงหมด/
เกสอบทน ชงหมด

ดรลยพปนปจ ไมสปข องกนนบสงสสวน

ตตทา สมง

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)

การปข องกวนความเสททยง fx

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปข องกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

หนนวยลงททน : 94.55%

อลทน ๆ : 3.10%

เงงนฝาก

หรลอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก

: 2.35%

  สนดสสวนของประเภททรนพยรสปนทชทลงทรน

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

INFORMATION

TECHNOLOGY : 27.5%

INDUSTRIALS : 27.5%HEALTH CARE : 15.6%

CONSUMER

DISCRETIONARY : 9.2%

MATERIALS : 7.9%

OTHERS : 12.3%

For MOM_K-EUROPE

   ขขอมมล ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2565
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หลนกทรนพยรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)

94.55%ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND. CLASS AT-EUR () 

1.90%บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)  (AA-(tha))

0.45%บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK)  (AA+(tha))

หมายเหตท : เปห นขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565 ทว ขงนท ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปวจจทบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class 

AT-EUR

27.50%INFORMATION TECHNOLOGY 

27.50%INDUSTRIALS 

15.60%HEALTH CARE 

9.20%CONSUMER DISCRETIONARY 

7.90%MATERIALS 

12.30%OTHERS 

หมายเหตท : เปห นขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565

หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทชทมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

8.60%ASML HOLDING NV (NL) 

6.00%DSV A/S (DK) 

5.80%NOVO NORDISK A/S-B (DK) 

5.10%SIKA AG-REG (CH) 

3.70%ADYEN NV (NL) 

หมายเหตท : เปห นขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565

สนดสสวนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

DENMARK 17.90%

GERMANY 17.40%

SWEDEN 14.00%

SWITZERLAND 13.60%

NETHERLANDS 12.30%

หมายเหตท : เปห นขขอมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565

6 / 16  K-EUROPE



  คสสธรรมเนชยม

* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคทณจะไดขรวบ ดวงนว ขน คทณควรพงจารณาการเรทยกเกหบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช 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 1.2840

เกหบจรงง 0.0294 เกหบจรงง 0.0803 เกหบจรงง 0.0300

เกหบจรงง 1.4237

สมงสทดไมนเกงน 3.2100

สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210

สมงสทดไมนเกงน 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 4.0125

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

หมายเหตท : - คนาใชขจนายอลทนๆ เปห นขขอมมลของรอบปท บวญชทลนาสทดของกองททน 

- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพงทม ภาษทธทรกงจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซส ชอขสย)

     รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง

คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 1.50%3.00%

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

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกหบ

คนาธรรมเนทยมอลทนๆ  ตามทททจนายจรงง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรลอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอวตราใดจะสมงกวนา
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คสสธรรมเนชยมของกองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR

(% ตสอปช ของ NAV)
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การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

1.5000

1.8500
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คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกหบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม

คสส
ธร
รม
เน
ชยม
ทชทเ
รชย
กเ
กปบ
จร
ปง 

%
 ต
สอ
ปชข
อง

 N
AV คสสธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจสกกองทรน

For MOM_K-EUROPE

หมายเหตท : 

- กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน

- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปห นอวตราเรทยกเกหบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทว ขงนท ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง

ประเทศไดขจากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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  ผลกสรดสสเนปนงสน

* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปห นสงทงยลนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชช ชวนดของกองทรน (Benchmark)  คสอ ดนชนช S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return  (ตนวชช ชวนด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช 
• ดนชนช S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสมเสชทยงอนตรสแลก
เปลชทยน เพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยง
ดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 75  
• ดนชนช S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคสสสกรลเงปน
บสท ณ วนนทชทคสสนวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนทชทไมสไดขทสสสนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณ
รขอยละ 25

2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทปน
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-10.00%
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30.00%

40.00%
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5.61%
10.21%

15.96%

-2.76%

15.18%

-14.26%

35.58%

14.17%

30.75%

8.28%
5.93%

13.62%

-0.98%

11.67%

-9.79%

31.37%

6.60%

25.12%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตว ขง กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตว ขงแตนววนจวดตว ขงกองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนว ขน
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
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26.82%

14.02%
10.14%

19.29%

-3.39%

13.95%

-14.59%

35.42%

13.08%

31.12%

17.53% 16.84%

8.33%
12.48%

-1.19%

9.47%

-9.56%

31.45%

2.58%

25.59%

กองททน ดวชนทชท ขววดของกองททน

%
 ต
สอ
ปช

ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ

For MOM_K-EUROPE

3. กองทรนนช ชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช  คสอ -34.61%

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 18.91% ตสอปช

5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชช ชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ European Equity

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

 * กรณชกองทรนจนดตน ชงไมสครบ 5 ปช  จะแสดงคสสทชทเกปดขน ชนนนบตน ชงแตสจนดตน ชงกองทรน

7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2565 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตน ชงแตสจนดตน ชง *YTD

K-EUROPE -15.79 -8.47 3.50 13.62 9.30 N/A 9.68-15.79

ตววชท ขววด -9.43 -2.39 8.00 11.42 8.40 N/A 8.81-9.43

ความผวนผวนของกองททน * 28.12 24.02 20.15 22.29 18.91 N/A 17.2328.12

ความผวนผวนของตววชท ขววด * 25.27 21.09 17.57 19.51 16.78 N/A 16.5025.27

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท

วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปห นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม

ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปวจจทบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม European Equity ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2565

หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-EUROPE

ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

-5.28 13.821.27 10.65 9.26 6.29เปอรธเซหนตธไทลธททท 5

-6.25 12.660.57 7.82 7.97 6.21เปอรธเซหนตธไทลธททท 25

-8.63 9.30-5.83 3.21 6.04 6.10เปอรธเซหนตธไทลธททท 50

-15.02 6.78-9.24 1.05 4.41 6.00เปอรธเซหนตธไทลธททท 75

-22.34 4.74-18.58 -5.17 2.02 5.92เปอรธเซหนตธไทลธททท 95

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

21.89 15.0118.15 15.02 13.50 12.98เปอรธเซหนตธไทลธททท 5

23.84 16.5320.07 16.59 14.31 13.68เปอรธเซหนตธไทลธททท 25

28.36 18.9822.72 18.50 16.83 14.56เปอรธเซหนตธไทลธททท 50

30.28 20.0624.79 20.14 17.10 15.43เปอรธเซหนตธไทลธททท 75

34.99 24.9328.48 21.15 19.58 16.13เปอรธเซหนตธไทลธททท 95

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR ณ วนนทชท 31 
มชนสคม 2565

(%) 
กองทรน 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตน ชงแตสจนดตน ชงYTD
กองททนหลวก -16.28 -8.80 2.22 12.95 8.60 N/A 8.91-16.28

Benchmark -9.49 -1.21 8.00 9.99 7.19 N/A 5.32-9.49

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

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ขนไป จะแสดงเปห นอวตราผลตอบแทนตนอปท  (Annualized Returns)

คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปวจจทบวนไดขททท 

https://sg.allianzgi.com/en/retail/products-solutions/recognised-fund/allianz-europe-equity-growth-at-eur
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  ขขอมมลอสทนๆ

กองททนมทนโยบายจนายเงงนปวนผลปท ละไมนเกงน 4 ครว ขง โดยจนายในอวตราไมนเกงนรข อยละ 100 ของกตาไรสะสม

หรลอกตาไรสททธง เมลทอกองททนรวมมทกตาไรสะสมหรลอมทกตาไรสททธงในรอบระยะเวลาบวญชททททจะจนายเงงนปวนผล (

พงจารณาจนายททกสง ขนเดลอน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.)

นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล

ครว ขงททท ววนปง ดสมทดทะเบทยน ววนจนายเงงนปวนผล เงงนปวนผลตนอหนนวย (บาท)

 27 31 มกราคม 2565 14 กทมภาพวนธธ 2565  0.20

 26 2 พฤศจงกายน 2564 12 พฤศจงกายน 2564  0.20

 25 2 สงงหาคม 2564 13 สงงหาคม 2564  0.30

 24 30 เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564  0.25

 23 1 กทมภาพวนธธ 2564 15 กทมภาพวนธธ 2564  0.20

 22 2 พฤศจงกายน 2563 13 พฤศจงกายน 2563  0.20

 21 3 สงงหาคม 2563 14 สงงหาคม 2563  0.20

 20 30 เมษายน 2563 14 พฤษภาคม 2563  0.25

 19 31 มกราคม 2563 14 กทมภาพวนธธ 2563  0.20

 18 31 ตทลาคม 2562 14 พฤศจงกายน 2562  0.20

จนายเงงนปวนผล ทว ขงหมดจตานวน 27 ครว ขง รวมเปห นเงงน 6.05 บาท

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาตผมขดมแลผลประโยชนร

27 สงงหาคม 2556วนนทชทจดทะเบชยน

อสยรโครงกสร

จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 20,000 ลขานบาท

ไมนกตาหนด

4,753.04 ลขานบาทขนสดกองทรน

มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 13.4613 บาท/หนนวย

ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ซส ชอและขสยคสนหนสวยลงทรน 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

50 บาทยอดคงเหลลอขว ขนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

(ประกาศNAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปห นตขนไป)

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน

คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสงนรายววนไดขททท :  www.kasikornasset.com

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจวดการกองททนทางเลลอก), เรงทมบรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน

อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทนากวบ 30.42%

(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถศง 1 ปท จะแสดงคนาตว ขงแตนจวดตว ขงกองททน)
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ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

ธนาคาร ทงสโกข  จตากวด (มหาชน)

ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮขาสธ จตากวด (มหาชน)

ธนาคารออมสงน

ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท ไทยสมททรประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)

บรงษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน) เพลทอลมกคขายมนงตลงงคธ

บรงษวท หลวกทรวพยธ บทยอนดธ จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน ฟง นโนมทนา จตากวด

บรงษวท หลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย เอหกซธสปรงง จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลหก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท 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 โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ พาย จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไพนธ เวลทธ โซลมชวทน จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนซนา จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ฟง ลลงป (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)

ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซส ชอคสน
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บรงษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จตากวด (มหาชน)

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เมอรธชวทน พารธทเนอรธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททน เอเชทย เวลทธ จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน เวหลธธ เมจงก จตากวด

บรงษวทหลวกทรวพยธนายหนขาซล ขอขายหนนวยลงททน แอสเซนดธ เวลธธ จตากวด

ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชช ชชวน / บรงษวทหลวกทรวพยธจวดการกองททนกสงกรไทย จตากวด

รของเรชยน 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

ธรรกรรมทชทอสจกสอใหขเกปด
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนธไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงทททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนธของประเทศ

สหรวฐอเมรงกา พลเมลองสหรวฐอเมรงกา หรลอผมขทททมทถงทนฐานอยมนในสหรวฐอเมรงกา หรลอบทคคลซศทง

โดยปกตงมทถงทนทททอยมนในสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยธสงนของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรลอ

หขางหทขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา

กสรเปลชทยนแปลงมมลคสสขน ชนตสทสของกสร
สนท งซส ชอครน ชงถนดไป

ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขว ขนตตทาของการสวทงซล ขอครว ขงถวดไป บรงษวทจวดการจะคตานศงถศงประโยชนธของผมข

ถลอหนนวยลงททนเปห นสตาควญ โดยบรงษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจขงใหขผมขถลอหนนวยลง

ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถศงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขว ขนตตทาของการสวทงซล ขอครว ขงถวดไป คตา

อธงบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขขอมมลดวงกลนาว ผนานเวหบไซตธของ

บรงษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผมขถลอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนธจากขขอมมลในการตวดสงนใจ

 - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทว ขงไมนไดขอยมนภายใตขความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน

ซศทงผมขลงททนอาจไมนไดขรวบเงงนลงททนคลนเตหมจตานวน

 - ไดขรวบอนทมวตงจวดตว ขง และอยมนภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดขเปห นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนว ขน

ทว ขงนท ข บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2565 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปห นเทหจ

และไมนทตาใหขผมขอลทนสตาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนช ชของผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง

ททน (credit rating) ซศทงเปห นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผนานมาและฐานะการเงงน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข

ระดนบ
กสรลงทรน

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

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศทงขศ ขนกวบปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน 

ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปห นตขน 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) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมมลคนาของหลวกทรวพยธทททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ขนหรลอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทว ขงในและตนางประเทศ เปห นตขน ซศทงพงจารณาไดขจากคนา standard 

deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยธสมง

- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารธในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขหง กองททนรวม

จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขหงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกหอาจไดขผลตอบ

แทนมากขศ ขนกวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนว ขน การปข องกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปห นเครลทองมลอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง

กลนาว ซศทงทตาไดขดวงตนอไปนท ข

- ปข องกนนควสมเสชทยงทน ชงหมดหรสอเกสอบทน ชงหมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสวดสนวนการปข องกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก

เปลททยน 

- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ

ปข องกวนความเสททยงขศ ขนอยมนกวบดทลยพงนงจของผมขจวดการกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปข องกวนความเสททยงหรลอไมน 

- ไมสปข องกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)

(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน

ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน 

หรลอความมวทนคงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน

หลายผมขออกตราสาร 

(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน

ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนว ขน กองททนดวง

กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม 

(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน

ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกงดเหตทการณธทททสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง 

เศรษฐกงจ สวงคม เปห นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผวนผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ 

- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (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 โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปห นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กหจะลดนขอยลง เปห นตขน
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