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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
ประเภทโครงการ
อายุโครงการ
เงินทุนของโครงการ
จำนวนหน่วยลงทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนด
5,000 ล้านบาท
500 ล้านหน่วย
21 มีนาคม 2561
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
กองทุ น มี น โยบายที่ จ ะนำเงิ น ไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยจะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น
ของ Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares (EUR)
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และ/หรือ ตราสารทุน
ที่เกี่ยวข้อง (equity-related) ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ
และหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) นอกจากนี้
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทั้งนี้ ทวีปยุโรปให้รวมถึงประเทศในสหภาพ
ยุ โ รป สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ สแกนดิ เ นเวี ย บั ล กาเรี ย โรมาเนี ย โครเอเชี ย ตุ ร กี และประเทศ
เครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent States) แต่ ไม่รวมสหราชอาณาจักร
ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Management S.A. โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมิได้เป็นกองทุน
รวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุน
ที่เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งซื้อและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไร
และผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small
Cap หุ้นทุน จะลงทุนใน C-Acc Shares (EUR) ซึ่งเป็น Class (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ
ไม่จ่ายเงินปันผล) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Class ที่ลงทุน
โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงาน
ที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสารแห่ ง หนี้ หรื อ เงิ น ฝาก หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละทรั พ ย์ สิ น อื่ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ หรื อ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes
หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ ำ กว่ า ที่ ส ามารถ
ลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้น
แต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ
บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
		

			
			
			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)*
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) **

ปี 2561/2562
วันที่ 21 มีนาคม 2561
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1,412,631,291.47
9.0944
(172,081,759.83)
(0.9056)
(9.06)
(6.98)

* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี	
** ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้	
• ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 75
• ดั ช นี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรั บ ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกั บ ค่ า สกุ ล เงิ น บาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ ไม่ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
ร้อยละ 25	



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap ห้นุ ทุน
รอบระยะเวลา 21 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ภาวะตลาด
ภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกในช่ ว งปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา ตลาดทั่ ว โลกโดยรวมยั ง เติ บ โตได้ ดี
โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2561
จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 จากการที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สามารถโตได้มากกว่า
แนวโน้มศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
ขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี แ รงสนั บ สนุ น จากนโยบายการปรั บ ลดฐานภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆ ได้แก่ นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างภูมิภาค ปริมาณหนี้ที่ยังสูงอยู่ของประเทศจีน ราคาน้ำมันที่ปรับ
ตั ว สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบให้ เ งิ น เฟ้ อ สู ง ขึ้ น ในหลายประเทศ และนโยบายการขึ้ น ดอกเบี้ ย
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องลดลง และการไหลของเงินทุนไปยังตลาดเกิดใหม่
รวมทั้งสินทรัพย์เสี่ยง ลดน้อยลง
ขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปโดยรวมยังคงเติบโตอย่างชะลอตัวลง เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ
เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่พุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม 2561 ไปแตะที่ 58.8 ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงในเดือนถัดๆ มา จน ณ วันสิ้นรอบบัญชีอยู่ที่ 51.4 ซึ่งยังคงเป็นระดับที่บ่งบอกถึง
การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.5% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย
ของธนาคารกลางที่ 2% ด้านอัตราเพิ่มขึ้นของค่าแรงยังคงขยายตัวได้ดีแต่ชะลอตัวลงจากไตรมาส
ที่แล้ว โดยที่อัตราการขยายตัวของค่าจ้างในไตรมาส 4 ปี 2561 นั้นอยู่ที่ 2.5% ด้านอัตราการ
ว่างงานปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 7.8% ณ สิ้นรอบบัญชี ซึ่งเป็นระดับที่ ใกล้ถึงระดับเต็มอัตรา
การจ้างงาน จึงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนได้ดี โดยความไม่แน่นอนทางการ
เมืองในยุโรป ยังคงมีอยู่ จากการจัดตั้งรัฐบาลร่วมของประเทศอิตาลี และนโยบาย Brexit ที่ยังคง
ยืดเยื้อจากการที่ ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทางธนาคารมีการออกมาส่งสัญญานขยายเวลา
การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้จนถึงอย่างน้อยสิ้นปี 2562 แต่ ได้หยุดมาตรการซื้อพันธบัตร
ภาครัฐบาลและเอกชนรวมไปเมื่อสิ้นปี 2561
ด้ า นดั ช นี Euro Stoxx 50 เริ่ ม ต้ น รอบปี บั ญ ชี ที่ 3399.16 โดยมี ก ารปรั บ ตั ว ลดลง
อย่างผันผวนจนถึงช่วงสิ้นปี 2561 ก่อนจะปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2562 และปิดรอบบัญชีที่
3298.26 และให้ผลตอบแทนรวมเงินปันผล 0.50% ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้ดัชนีปรับตัวลง
อย่างมีนัยสำคัญและรวดเร็วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และปรับตัวลงเรื่อยมา เนื่องมาจาก
ความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของสภาพคล่องในตลาด ที่เป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว


ของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกรถยนต์และสินค้าฟุ่มเฟือย
ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน รวมถึงปัญหาทางการเมืองภายในยูโรโซนเองเช่น Brexit หรือ
การประท้วงในฝรั่งเศส
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares (EUR)
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และ/หรือ ตราสารทุนที่
เกี่ ย วข้ อ ง (equity-related) ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุ โ รป (รวมถึ ง ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
และหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ซึ่งรวมถึงประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และ
ประเทศเครือรัฐเอกราช ทั้งนี้ ไม่รวมสหราชอาณาจักร ซึ่งกองทุนหลักดัง กล่าวจัดตั้ง และจัดการ
โดย Invesco Global Asset Management DAC โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟันด์
(hedge fund) ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes
หรือ SN) และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated)
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับการลงทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือ
เงินฝาก หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน มีการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc
Shares(EUR) ประมาณร้อยละ 95.81 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และร้อยละ 4.19 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน


กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
โดยกองทุ น มี ก ารทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ย นประมาณร้ อ ยละ 86.77
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
ไม่มีเนื่องจากกองทุนจัดตั้งขึ้นระหว่างรอบบัญชี
ผลการดำเนินงานของกองทุน
กองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ -9.06% ขณะที่ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ -6.98 ทั้งนี้กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงาน
ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 2.08% ในช่วงที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
กองทุ น หลั ก มี ผ ลตอบแทนจากการดำเนิ น งานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทน
รอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ -11.41% และ 32.08% ตามลำดับ ขณะ
ที่ดัชนีอ้างอิง EMIX Smaller Europe ex UK Index-NR มีผลตอบแทนอยู่ที่ -5.42% และ
29.34% ตามลำดั บ โดยมี ค่ า ความผั น ผวนระยะเวลา 1 ปี (Fund Volatility) ณ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 14.12%



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง	
		

หน่วย : % ต่อปี

ปี
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด**
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด

2561*S
-19.82
-15.90
14.44
12.63

*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน	

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
		

ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด**
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)

ตั้งแต่
ต้นปี

3
เดือน

13.43
10.60
11.70
11.13

2.20
2.83
16.84
15.42

หน่วย : %
ตั้งแต่
6
จัดตั้ง
เดือน (ต่
อปี)
-5.53 -9.06
-8.46 -6.98
16.91 14.21
14.66 12.53

** ตัวชี้วัด
ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนที่ ไม่ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***

จำนวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

8,063.98
193.54
322.56
ไม่มี
539.37

0.53
0.01
0.02
ไม่มี
0.04

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
147.61
9,267.06

ไม่มี
0.01
0.61

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)

จำนวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(Set up Fund Expense)
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร (Translation Expense)
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***

15,797.51
379.14
631.90
ไม่มี
100.00

1.01
0.02
0.04
ไม่มี
0.01

107.00
638.55

0.01
0.04

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
69.38
17,723.48

ไม่มี
0.00
1.13

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์



กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน





กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก					
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 เงินฝาก				
ประเทศไอร์แลนด์
		 หน่วยลงทุน			
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 8.05%

26

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
30,512,352.52
30,512,352.52
1,356,287,329.38

% NAV
2.16
2.16
96.01

2,822,800.83

0.20

1,353,464,528.55
28,645,403.21
28,645,403.21
(2,813,793.64)
1,412,631,291.47 บาท

95.81
2.03
2.03
(0.20)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
				 กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคาตลาด

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
33,335,153.35
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก 	
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
0.00
ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
หรือ ตราสารที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
0.00
ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558

% NAV
0.00
2.36
0.00
0.00
0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
				
อันดับ
อันดับ
ประเภท
ผูอ้ อก
วันครบกำหนด ความน่าเชือ่ ถือ ความน่าเชือ่ ถือ
				
ของตราสาร ของผูอ้ อก/ค้ำประกัน
1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินฝากธนาคาร
		
3. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		 N/A
The Bank of New York Mellon		 N/A
SA/NV
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		 N/A

มูลค่า
หน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

AA+(tha),F1+(tha)		 27,925,617.75
A1,P-1		 2,822,800.83
AA+(tha),F1+(tha)		 2,586,734.77

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
กำไร/ขาดทุน
			
		
		
ความน่าเชื่อถือ
มูลค่าตาม
วันครบ
ประเภทสัญญา
คู่สัญญา
วัตถุประสงค์
% NAV
(net gain/
ของผู้ออก
ราคาตลาด
กำหนด
								
loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 9,141,604.27 0.65% 11 มี.ค. 2562 9,141,604.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,261,781.47 0.16% 25 มี.ค. 2562 2,261,781.47
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 4,768,595.70 0.34% 25 มี.ค. 2562 4,768,595.70
Plc.	
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 6,824,254.65 0.48% 24 เม.ย. 2562 6,824,254.65
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,237,925.58 0.09% 8 พ.ค. 2562 1,237,925.58
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc.
A+ ป้องกันความเสี่ยง 3,492,213.25 0.25% 22 พ.ค. 2562 3,492,213.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc.
A+ ป้องกันความเสี่ยง 688,376.56 0.05% 12 มิ.ย. 2562
688,376.56
สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,879,965.24 0.27% 12 มิ.ย. 2562 3,879,965.24
(Thai) Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (957,481.17) -0.07% 24 มิ.ย. 2562 (957,481.17)
สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc.
A+ ป้องกันความเสี่ยง (545,566.47) -0.04% 8 ก.ค. 2562 (545,566.47)
สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas Bank AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,146,265.88) -0.15% 8 ก.ค. 2562 (2,146,265.88)
(Thai) Plc.
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง เป็ น พิ เ ศษจะมี สั ญ ลั ก ษณ์ “+” แสดงไว้ เ พิ่ ม เติ ม จากอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ที่กำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่
น่ า พอใจเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหนี้ อื่ น ในประเทศเดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ดี ระดั บ ของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ในระดั บ ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารอื่ น หรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศเดี ย วกั น
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศไทย
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึ ง ระดั บ ความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกั บ ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น ใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ ากกว่าตราสารอืน่ ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชือ่ ถือขัน้ ปานกลางเมือ่ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-”
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)”
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา
ที่เหมาะสม
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ ได้รับจาก Moody’s
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก
A
ตราสารหนีท้ ี่ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง
Baa
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ ได้รับ
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี
บริ ษั ท ผู้ อ อกตราสารมี ค วามเสี่ ย งจากความไม่ แ น่ น อนในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ การเงิ น และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ ได้รับ
การชำระหนีม้ ากกว่าตราสารที่ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ Ba แต่บริษทั ผูอ้ อกตราสารยังคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตัง้ ใจในการชำระหนีข้ องลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ ในระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ ในระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า
อั น ดั บ เครดิ ต จาก AA ถึ ง C อาจมี เ ครื่ อ งหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่ อ ท้ า ย เพื่ อ จำแนก
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)
No.
รายชื่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34

Eurazeo SE
Soitec SA
Altran Technologies
TKH Group NV
Leonardo SpA
Nos Sgps SA
CGG
B&S Group SA
Lisi SA
Bawag Group AG Ordinary Shares
Fugro NV
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Europcar Mobility Group
Gerresheimer AG
Van Lanschot Kempen NV
Gaztransport et technigaz SA
SBM Offshore NV
Brembo SpA
Imerys
FBD Holdings PLC
Fincantieri SpA
Saab AB B
Hibernia REIT PLC
Wallenius Wilhelmsen ASA
Conzzeta AG A
Lenzing AG
Oeneo
Cargotec Oyj B
SEB SA
Georg Fischer AG
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares
Banca Generali

Financial Services
Technology
Technology
Technology
Industrials
Communication Services
Energy
Consumer Defensive
Industrials
Financial Services
Energy
Energy
Industrials
Healthcare
Financial Services
Industrials
Energy
Consumer Cyclical
Basic Materials
Financial Services
Industrials
Industrials
Real Estate
Industrials
Industrials
Basic Materials
Consumer Defensive
Industrials
Consumer Defensive
Industrials
Consumer Cyclical
Financial Services

น้ำหนักการลงทุน
(% NAV)
4.69
3.48
3.48
3.18
3.16
3.04
2.85
2.68
2.67
2.63
2.62
2.60
2.46
2.28
2.23
2.00
1.97
1.93
1.77
1.75
1.75
1.71
1.70
1.66
1.65
1.65
1.61
1.59
1.53
1.53
1.48
1.48

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (ต่อ)

ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

	

No.
รายชื่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
				
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

X-FAB Silicon Foundries SE
Piovan SpA
Carel Industries SpA
HELLA GmbH & Co KGaA
AFC Ajax NV
Euronav NV
ICT Group NV
Prysmian SpA
Sonae SGPS SA
Rubis SCA
Iren SpA
Banco BPM SpA
SCOR SE
Koninklijke Vopak NV
Devoteam SA
Invesco STIC Euro Liquidity Agcy Acc
Air France-KLM
Garofalo Health Care SpA Ordinary Shares
Subsea 7 SA
Konecranes Oyj
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon
Neinor Homes SA
Biocartis Group NV
Alp.I SpA
HanseYachts AG
Daetwyler Holding AG
DBV Technologies SA
Vente Unique.Com
Getlink SE
SkiStar AB B
Cash - Eu Principal/Income
Cash & Cash Equivalents

Technology
Industrials
Technology
Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
Industrials
Technology
Technology
Consumer Defensive
Utilities
Utilities
Financial Services
Financial Services
Energy
Technology
Industrials
Healthcare
Energy
Industrials
Industrials
Real Estate
Healthcare
Financial Services
Consumer Cyclical
Industrials
Healthcare
Consumer Cyclical
Industrials
Consumer Cyclical
-

น้ำหนักการลงทุน
(% NAV)
1.47
1.43
1.42
1.41
1.41
1.40
1.16
1.13
1.13
1.06
1.05
1.04
1.01
0.97
0.94
0.93
0.92
0.86
0.80
0.76
0.74
0.71
0.67
0.58
0.55
0.51
0.44
0.41
0.34
0.24
(0.24)
(0.15)
35

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (ต่อ)

ที่มา: ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 (บลจ.กสิกรไทยไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล)

	

No.
รายชื่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
				
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

36

Dax Str10000 P/Option Jun 21 19
Dax Index Str10000 P/Option Mar 15 2019
Euros Payable 01feb19 Dim
Us Dollars Receiv. 01feb19 Dim
Cash - Us Principal/Income
Euros Payable 01feb19 Mor
Swiss Francs Receiv. 01feb19 Mor
Cash - Ch Principal/Income
Euros Receiv. 04feb19 Dim
Us Dollars Payable 04feb19 Dim
Euros Payable 04feb19 Dim
Us Dollars Receiv. 04feb19 Dim
Ftsemib P17000 P/Option Mar 15 19
Cac Index Str4400 P/Option Mar 15 2019
รวม		

น้ำหนักการลงทุน
(% NAV)
0.09
0.08
(0.08)
0.08
(0.07)
(0.02)
0.02
(0.02)
0.01
(0.01)
(0.01)
0.01
0.00
0.00
100.00

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไม่มี

รายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap ห้นุ ทุน
สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1.

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน
ไม่มี
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
ไม่มี
ข้อมูลการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
ไม่มี
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กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap ห้นุ ทุน
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
พิชิต ธนภูวนนท์
กันตยา พสุหิรัญนิกร
พีรกานต์ ศรีสุข
อาภา เจตจำรัส
ประมุข มาลาสิทธิ์
วีรยา จุลมนต์
วรรกมล ลีวาณิชย์
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์
วรุณ บุญรำลึกถนอม

ข้อมูลการดำเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทนิ ล่าสุด
ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ไม่มี
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บลจ. กสิกรไทย จำกัด

ประวัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544
ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป
สถานที่ตั้งสำนักงาน
บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ทุนจดทะเบียน
จำนวน
แบ่งออกเป็น
เรียกชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้น

135,771,370.00
27,154,274.00
135,771,370.00

บาท
บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
บาท

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร
3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช
9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล
10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
12. นางหทัยพัชร์ ชูโต
13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
15. นายยุทธนา สินเสรีกุล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
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