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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ยูโรเปยน Small Cap หุนทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
ณ 31 สิงหาคม 2565



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

เรียน ท่�นผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 KAsset	ขอนำ�ส่ง	“ร�ยง�นรอบระยะเวล�	6	เดือนแรก	กกองทุนเปิดเค	ยูโรเปียน	Small	
Cap	หุ้นทุน	(K	European	Small	Cap	Equity	Fund:	K-EUSMALL)”	เพื่อร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินง�นย้อนหลังสัดส่วนก�รลงทุน	 ตลอดจนงบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วต้ังแต่วันท่ี												
1	มีน�คม	2565	ถึงวันท่ี	31	สิงห�คม	2565
	 KAsset	ขอขอบคุณที่ท่�นได้มอบคว�มไว้ว�งใจเลือกลงทุนกับบริษัท	และเร�ถือเป็นภ�รกิจ	
อันสำ�คัญยิ่งที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเส่ียงที่ยอมรับได้									
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	พร้อมท้ังพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ย	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รในก�รลงทุนอย่�งต่อเน่ือง	โดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนบริก�รผู้ลงทุน	KAsset	Contact	Center	โทร.	02-6733888	หรือ	www.kasikornasset.com
         

	 	 	 	 	 	 ขอแสดงคว�มนับถือ
           KAsset
	 	 	 	 					บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	กสิกรไทย	จำ�กัด

 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่	1	ก.ค.	2554	ผู้ลงทุน	ทุกท่�น	จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer	Risk	Profiffiile)	ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
	 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม	Customer	Risk	Profiffiile	ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข�	ทั้งนี้	ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว	ธน�ค�รจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำ�หรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
	 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ	KAsset	Contact	Center	02-6733888
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กองทุนเปดเค ยูโรเปยน Small Cap หุนทุน 
(K European Small Cap Equity Fund : K-EUSMALL) 

 
ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน 

• กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

อายุโครงการ   ไมกําหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 21 มีนาคม 2561 
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ 
 
นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ Invesco 
Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares (EUR) (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉล่ียใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนท่ี
จดทะเบียนและ/หรือตราสารทุนท่ีเกี่ยวของ (equity-related) ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และหลักทรัพยแปลงสภาพ โดยตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ท้ังนี้ ทวีปยุโรปใหรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป สวิสเซอรแลนด สแกนดิเนเวีย บัลกาเรีย โรมาเนีย 
โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent States) แตไมรวมสหราช
อาณาจักร ซึ่งกองทุนหลักดังกลาวจัดต้ังและจัดการโดย Invesco Management S.A. โดยอยูภายใตกฎหมายท่ี
เกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ซ่ึงเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission ( IOSCO) และ เปน ไปตามห ลัก เกณฑ ขอ ง  UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) โดยมไิดเปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) แบงหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย
ออกเปนคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกตางกันท่ีรายละเอียดตางๆ เชน มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือและมูลคาคงเหลือขั้นต่ํา 
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกําไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูลงทุน หรือลักษณะ
อ่ืนๆ ท้ังนี้ กองทุนเปดเค ยูโรเปยน Small Cap หุนทุน จะลงทุนใน C-Acc Shares (EUR) ซ่ึงเปน Class (สําหรับผู
ลงทุนสถาบันและไมจายเงินปนผล) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ท่ีลงทุน โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญและไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีฮองกง ซ่ึงจะสงคําส่ังตอไปยังประเทศ
ลักเซมเบิรก โดยใชสกุลเงินยูโร (EUR) เปนสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินโดยใช
สกุลเงินยูโร (EUR) เปนสกุลเงินหลักเชนกัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของ
กองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิรก และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วันโดยจะติดประกาศท่ีสํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและท่ีเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

สําหรับการลงทุนสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือ
เงินฝาก หรือหลักทรัพยและทรัพยสินอ่ืนท้ังในและตางประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) และสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงขึ้น หรือเพื่อลดคาใชจายของกองทุน รวมถึง
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคา
เงินลงทุนในตางประเทศ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) ท้ังในและ
ตางประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย (Unlisted Securities) เวนแตเปนหุนท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 
 
นโยบายการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไมนอยกวารอยละ 75 
ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
 
ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

	 กองทุนมีนโยบ�ยที่จะนำ�เงินไปลงทุนในต่�งประเทศ	 โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ	
Invesco	Continental	European	Small	Cap	Equity	Fund,	C-Acc	Shares(EUR)	(กองทุน
หลัก)	 ในอัตร�ส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 80	 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	 กองทุนหลักมีนโยบ�ยลงทุนในตร�ส�รทุนที่จดทะเบียนและ/หรือตร�ส�รทุนที่
เกี่ยวข้อง	(equity-related)	ของบริษัทขน�ดเล็กในตล�ดยุโรป	(รวมถึงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	และ
หลักทรัพย์แปลงสภ�พ	 โดยต้องไม่เกินร้อยละ	10	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)	ซึ่งรวมถึงประเทศ
สม�ชิกสหภ�พยุโรป	สวิสเซอร์แลนด์	สแกนดิเนเวีย	บัลแกเรีย	โรม�เนีย	โครเอเชีย	ตุรกี	และ
ประเทศเครือรัฐเอกร�ช	 ท้ังน้ี	 ไม่รวมสหร�ชอ�ณ�จักร	 ซึ่งกองทุนหลักดัง	 กล่�วจัดตั้งและ
จัดก�รโดย	 Invesco	Global	Asset	Management	DAC	โดยอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	
ของประเทศไอร์แลนด์	 (Ireland)	 ซ่ึงเป็นสม�ชิกส�มัญของ	 International	Organizations	of	
Securities	Commission	 (IOSCO)	และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของ	UCITS	 (Undertakings	
for	Collective	 Investment	 in	Transferable	Securities)	 โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจฟันด์	 (hedge	 fund)	 ทั้งนี้กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รที่มีสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�แฝง	
(Structured	 Note	 หรือ	 SN)	 และ	 สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 (Derivatives)	 เพื่อก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน	(Efficient Portfolio Management)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นก�รสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่�ใช้จ่�ยของกองทุน	 รวมถึง
กองทุนจะลงทุนในสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�เพ่ือป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่�ร้อยละ	75	ของมูลค่�เงินลงทุนในต่�งประเทศ	นอกจ�กนี้กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รที่มี
อันดับคว�มน่�เชื่อถือตำ่�กว่�อันดับท่ีส�ม�รถลงทุนได้	 (non-investment	 grade)	หรือที่ไม่มี
ก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	(unrated)	ผู้ลงทุนอ�จมีคว�มเสี่ยงสูงขึ้นจ�กก�รไม่ได้รับชำ�ระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย	สำ�หรับก�รลงทุนส่วนที่เหลือ	กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รแห่งทุน	ตร�ส�ร
กึ่งหนี้กึ่งทุน	 ตร�ส�รแห่งหน้ี	 หรือเงินฝ�ก	 หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและ														
ต่�งประเทศ	หรือห�ดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่�งใดอย่�งหน่ึงหรือหล�ยอย่�งต�มที่กฎหม�ย	ก.ล.ต.	
กำ�หนด
	 ณ	 วันที่	 31	 สิงห�คม	 2565	 กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 Invesco			
Continental	European	Small	Cap	Equity	Fund,	C-Acc	Shares(EUR)	ประม�ณร้อยละ	
94.66	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	และร้อยละ	5.34	ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ	เป็นเงินฝ�กธน�ค�ร	
มูลค่�สุทธิของสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 และสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นก�รดำ�รงสภ�พคล่องของ		
กองทุน	



  5    

 
ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
	 กองทุนมีก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน	 Invesco	Continental	European	Small	
Cap	Equity	Fund	ประม�ณร้อยละ	94.66%	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	
2565	เทียบกับสัดส่วนประม�ณร้อยละ	93.63	ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่	28	กุมภ�พันธ์	
2564	 	 ในขณะที่กองทุนมีก�รลงทุนในเงินฝ�กและตร�ส�รหนี้ระยะสั้น	ณ	วันที่	 31	สิงห�คม	
2563	 คิดเป็นอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 0.5	 เปรียบเทียบกับประม�ณร้อยละ	 0	 ของมูลค่�
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ณ	วันที่	 28	กุมภ�พันธ์	 2565	 โดยกองทุนมีก�รทำ�สัญญ�ป้องกัน
คว�มเสี่ยงอัตร�แลกเปลี่ยนประม�ณร้อยละ	 92.27	ณ	 วันที่	 31	 สิงห�คม	 2565	 เทียบกับ
สัดส่วนประม�ณร้อยละ	89.55	ณ	วันที่	28	กุมภ�พันธ์	2565

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
	 กองทุนมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2565	
อยู่ที่	 2.97%	 ขณะที่ดัชนีซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน	
MSCI	Emerging	Market	Index	(Net	Return)ในรูปสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐฯ	ปรับด้วยอัตร�
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	มีผลตอบแทนอยู่ที่	 2.80%	
ทั้งนี้กองทุนมีผลก�รดำ�เนินง�นสูงกว่�ดัชนีอ้�งอิง	0.17%

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�นเฉล่ียต่อปีในรอบระยะเวล�	 1	ปี	และ	3	ปี	
อยู่	-21.85%	และ	24.80%	ต�มลำ�ดับ		ขณะที่ดัชนีอ้�งอิง	MSCI	Emerging	Market	Index	
(Net	Return)	มีผลตอบแทนอยู่ท่ี	 -20.96%	และ	20.71%	ต�มลำ�ดับ	 โดยกองทุนหลักมีค่�
ผันผวนเฉลี่ยระยะเวล�	1	ปี	ณ	วันที่	31	สิงห�คม	2564	อยู่ที่	-21.85%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
Fund Performance of K European Small Cap Equity Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 24.9114.7223.77-19.82
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 22.3113.7724.30-15.90
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 14.4833.7613.2414.44
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 13.7726.8510.8012.63
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565/Performance as of 31 Aug 2022

Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since
Date Inception

Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*21/03/2018

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 2.977.97-21.08-11.20-14.43-20.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 2.806.61-22.23-12.98-9.15-22.39
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 21.8124.6822.4924.7721.9225.35
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 18.8121.2822.3324.7424.0725.13

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
Fund Performance of K European Small Cap Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
Fund Performance of K European Small Cap Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 22 July 2022 onwards, the Fund’s benchmark is EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* Prior to 22 July 2022, the Fund’s benchmark was EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที ่31 สิงห�คม 2565

*		ตัวชี้วัด

	 •	ตั้งแต่วันที่	22	กรกฎ�คม	2565	เป็นต้นไป	กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี	EMIX	Smaller	Europe	ex	UK-NR	(100%)	ปรับ

ด้วยต้นทุนก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	90%	และปรับด้วย

อัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	10%

	 *	ก่อนวันที่	 22	กรกฎ�คม	2565	กองทุนใช้ดัชนี	EMIX	Smaller	Europe	ex	UK-NR	(100%)	ปรับด้วยต้นทุนก�รป้องกัน						

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	75%	และปรับด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ

กับค่�สกุลเงินบ�ท	ณ	วันที่คำ�นวณผลตอบแทน	25%	เป็นตัวชี้วัด

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค	ยูโรเปียน	Small	Cap	หุ้นทุน

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565
  บ�ท
   สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม	 769,531,384.72	
เงินฝ�กธน�ค�ร	 13,553,060.23	
ลูกหนี้	 	 	 	
	 จ�กดอกเบี้ย	 3,420.52	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 37,201,205.47	
ลูกหนี้อื่น	 	 684,251.83	
รวมสินทรัพย	์ 820,973,322.77	
 หนี้สิน   
เจ้�หนี้	 	 	 	
	 จ�กสัญญ�อนุพันธ์	 	5,900,495.60	
	 จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 1,017,482.55	
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย	 1,167,106.81	
หนี้สินอื่น	 	 24,461.67	
รวมหนี้สิน		 8,109,546.63	
สินทรัพย์สุทธ	ิ 812,863,776.14	
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน	 713,628,797.16	
กำ�ไรสะสม   
	 บัญชีปรับสมดุล	 142,406,801.42	
	 กำ�ไรสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	(43,171,822.44)
สินทรัพย์สุทธ	ิ 812,863,776.14	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 11.3905	
จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด	ณ	วันสิ้นปี	(หน่วย)	 71,362,879.7164		
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565   

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม

 
 

 จำ�นวนเงินต้น/ 
มูลค่�ที่ตร�ไว้

 เงินตร� 
มูลค่�ยุติธรรม

 
% 

 
 จำ�นวนหน่วย 

(,000)
 ต่�งประเทศ   

บ�ท (,000)
 

เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  INVESCO Asset Management Ireland Holdings Ltd        

	 	 	 Invesco	Continental	European	Small	Cap	Equity	Fund	 	 1,473.53		 	24,025.51	(EUR)	 	21,130.47	(EUR)	 	769,531.38		 100.00

รวมหน่วยลงทุน	 	 	 	 	 	 769,531.38		 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 901,066,574.05  บ�ท)      769,531.38  100.00
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565 
    
                                                                          บ�ท
ค่�ใช้จ่�ย
					ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	 6,484,336.32	
					ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	 129,686.74	
					ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 	216,144.57	
					ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	 	44,614.05	
					ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 104,931.19	
										รวมค่�ใช้จ่�ย	 	69,797,112.87	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	สุทธิ	 	(6,979,712.87)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
					ร�ยได้อื่น	 2,349,627.80	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 (2,520,717.68)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน	 	(105,881,462.77)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ 	18,525,040.00	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อนุพันธ	์ (19,226,561.27)
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 	2,093,172.12	
					กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ	 		6,231,232.64	
										รวมกำ�ไร	(ข�ดทุน)สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (98,429,669.16)
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได	้ 	(105,409,382.03)
หัก	ภ�ษีเงินได้	 	2,539.03	
ก�รเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษีเงินได	้ 	(105,411,921.06)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	 13,451,976.13		 	1.65	

	 เงินฝ�ก		 13,451,976.13		 	1.65	

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ	 769,635,889.34		 	94.68	

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

	 	 เงินฝ�ก	 104,504.62		 	0.01	

 ประเทศไอร์แลนด ์   

	 	 หน่วยลงทุน	 769,531,384.72		 	94.67	

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�	 31,300,709.87		 	3.85	

	 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน	 31,300,709.87		 	3.85	

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	 (1,524,799.20)	 (0.19)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 812,863,776.14 บ�ท 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 2.95%  



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
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ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)		ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ	 	 0.00		 0.00
(ข)		ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น	 	 		13,556,480.75		 	1.67		
	 ธน�ค�รพ�ณิชย์	หรือบริษัทเงินทุน	เป็นผู้ออก	ผู้สั่งจ่�ย	
	 ผู้รับรอง	ผู้รับอ�วัล	ผู้สลักหลัง	หรือผู้คำ้�ประกัน	 	 	 	
(ค)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ	 	 0.00	 0.00
	 ที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	 	 	 	
(ง)	ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่�	 	 0.00	 0.00
	 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้	(investment	grade)	หรือ	 	
	 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 	 	 	
(จ)	ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ	 0.00	 0.00
				ตล�ดทุนที่	ทน.87/2558	 	 	 	 	
        

ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้เงินฝ�ก หรือ  
ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว

       
       วันครบ   อันดับ  อันดับ  มูลค่� มูลค่�ต�ม
  ประเภท           ผู้ออก กำ�หนด   คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ   หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
      ของตร�ส�ร ของผู้ออก/
     คำ้�ประกัน     
1.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกรุงเทพ	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	13,073,844.36	
2.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 The	Bank	of	New	York	Mellon	 	 N/A	 A1	 	 	104,504.62
	 	 SA/NV	 	 	 	 	 	
3.	 เงินฝ�กธน�ค�ร	 บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย	 	 N/A	 AA+(tha)	 	 	378,131.77		

                สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รต้ังไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�รต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�    
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (482,764.57)	 -0.06%	 12	ก.ย.	2565	 (482,764.57)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (206,899.12)	 -0.03%	 12	ก.ย.	2565	 (206,899.12)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (836,663.67)	 -0.10%	 12	ก.ย.	2565	 (836,663.67)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (472,132.73)	 -0.06%	 12	ก.ย.	2565	 (472,132.73)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (944,265.47)	 -0.12%	 12	ก.ย.	2565	 (944,265.47)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (802,625.65)	 -0.10%	 12	ก.ย.	2565	 (802,625.65)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (472,132.73)	 -0.06%	 12	ก.ย.	2565	 (472,132.73)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 6,704,284.82		 0.82%	 12	ก.ย.	2565	 6,704,284.82	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,179,564.57		 0.27%	 12	ก.ย.	2565	 2,179,564.57	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (1,245,465.47)	 -0.15%	 12	ก.ย.	2565	 (1,245,465.47)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 5,469,327.34		 0.67%	 12	ก.ย.	2565	 5,469,327.34	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 TMBThanachart	Bank	Pcl.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 (437,546.19)	 -0.05%	 12	ก.ย.	2565	 (437,546.19)
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,579,558.35		 0.19%	 3	ต.ค.	2565	 1,579,558.35	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 7,757,850.50		 0.95%	 3	ต.ค.	2565	 7,757,850.50	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 791,259.73		 0.10%	 3	ต.ค.	2565	 791,259.73	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,121,373.90		 0.26%	 7	พ.ย.	2565	 2,121,373.90	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 2,043,373.90		 0.25%	 7	พ.ย.	2565	 2,043,373.90	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,020,186.95		 0.13%	 7	พ.ย.	2565	 1,020,186.95	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 4,036,257.07		 0.50%	 19	ธ.ค.	2565	 4,036,257.07	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 CIMB	Thai	Bank	Plc.	 AA-(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,664,214.84		 0.20%	 9	ม.ค.	2565	 1,664,214.84	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kiatnakin	Phatra	Bank	 A	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 17,803.71		 0.00%	 9	ม.ค.	2565	 17,803.71	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 233,132.23		 0.03%	 9	ม.ค.	2565	 233,132.23	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Kasikorn	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 17,019.13		 0.00%	 6	ก.พ.	2565	 17,019.13	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 1,313,296.69		 0.16%	 13	มี.ค.	2565	 1,313,296.69	
สัญญ�ฟอร์เวิร์ด	 Siam	Commercial	Bank	Plc.	 AA+(tha)	 ป้องกันคว�มเสี่ยง	 252,701.74		 0.03%	 3	เม.ย.	2565	 252,701.74	



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

14  

คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะย�วสำ�หรับประเทศไทย
AAA	(tha)
‘AAA’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย		 
ซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง
“น้อยที่สุด”	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย	และโดยปกติแล้ว 
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA	(tha)
‘AA’	แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย	 โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A	(tha)
‘A’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย	อย่�งไรก็ดี	ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB	(tha)
‘BBB’	 แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือข้ันป�นกล�งเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นใน 
ประเทศไทย	 อย่�งไรก็ดี	 มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือ 
สภ�พท�งเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�
ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�น้ีม�กกว่�ตร�ส�รหน้ีอ่ืนท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย	“tha”	จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ	
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล	เครื่องหม�ย	“+”	หรือ	
“-”	อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เช่ือถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ	 เพื่อแสดงถึง
สถ�นะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เชื่อถือข้ันหลัก	 ทั้งนี้	 จะไม่มีก�รระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้�ยดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถืออันดับ	“AAA(tha)”	หรืออันดับที่ตำ่�กว่�	
“CCC(tha)”	สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว		  
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aaa	 มีคว�มน่�เชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจ�ก	
Moody’s	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 Aa	 แตกต่�งจ�กตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับ
คว�มน่�เชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูงม�ก
 
A
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	 A	 อ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมในท�งลบม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�									
เชื่อถือสูงกว่�	อย่�งไรก็ดีบริษัทผู้ออกตร�ส�รยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สูง

Baa
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Baa	มีคว�มปลอดภัยพอสมควร	อย่�งไรก็ดี
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	และส่ิงแวดล้อมในท�งลบ	มีแนวโน้มว่�จะทำ�ให้คว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของบริษัทผู้ออกตร�ส�รลดลง

Ba
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เช่ือถือ	Ba	 มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้น้อยกว่�ตร�ส�รท่ีได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระดับตำ่�กว่�	 อย่�งไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตร�ส�รมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่แน่นอนในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ก�รเงิน	 และก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทผู้ออกตร�ส�รไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้

B
ตร�ส�รหนี้ที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	B	มีคว�มเป็นไปได้ที่ผู้ถือตร�ส�รจะไม่ได้รับ
ก�รชำ�ระหนี้ม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ	Ba	แต่บริษัทผู้ออกตร�ส�ร
ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน	 ท้ังน้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจ	 ก�รเงิน	
และเศรษฐกิจในท�งลบ	มีแนวโน้มจะลดทอนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 หรือคว�มตั้งใจใน
ก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจ�ก	Aa	ถึง	C	อ�จมีตัวเลข	1,	2	และ	3	ต่อท้�ย	เพื่อจำ�แนกคว�มแตกต่�งของ
คุณภ�พของอันดับเครดิตภ�ยในระดับเดียวกัน	
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  มนีาคม  ถึงวนัที  สิงหาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 6,484.34 0.65

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 129.69 0.01

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 216.14 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 152.08 0.02

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 6,982.25 0.70

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KEUSM

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

	 	 -ไม่มี-	
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 	 -ไม่มี-

ร�ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงห�คม 2565

	 	 1.	บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย

	 ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม	

ได้ท่ีบริษัทจัดก�รโดยตรง	 หรือท่ี	 website	 ของบริษัทจัดก�รท่ี	 http://www.kasikornasset.com	

หรือที่	Website	ของสำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ที่	http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด
	 -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




