ขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยย จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค ยมโรเปช ยน Small Cap หรขนทรน
K European Small Cap Equity Fund
K-EUSMALL

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมหนส วยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc
Shares(EUR) (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR) (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: IVSCCEA:LX
• กองททนหลวกมทงน ลงททนในตราสารททนทททจดทะเบทยนและ/หรร อตราสารททนทททเกททยวขข อง (equity-related) ของบรง ษวทขนาด
เลลกในตลาดยทโรป (รวมถถงใบสสาควญแสดงสงทธง และหลวกทรวพยยแปลงสภาพ โดยตข องไมนเกงนรข อยละ 10 ของมมลคนา
ทรวพยยสนง สททธง) ซถงท รวมถถงประเทศสมาชงกสหภาพยทโรป สวงสเซอรย แลนดย สแกนดงเนเวทย บวลแกเรท ย โรมาเนทย โครเอเชทย
ตทรกท และประเทศเครร อรวฐเอกราช ทวงนท
ท ท ไมนรวมสหราชอาณาจวกร
กลยรทธย ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลรทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธยการบรง หารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศถกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-continental-european-small-cap-equity-fund?isinNumber=LU17759
62050

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเชรทอมวนท ในการเตงบโตของหทขนของบรง ษวทขนาดเลลกในตลาดยทโรป
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซถงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขถ ทนหรร อลดลงจนตสทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทสาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงแตน
ท 5 ปท ขถ ทนไป
กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจสานวนเงงนทททแนนนอน หรร อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสรอชท ทชวนฉบวบเตลม หรร อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ทดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททน K-EUSMALL และ กองททนหลวกอาจมทการลงททนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนข าเพรทอการเพงทมประสงทธงภาพการลงททน (Efficient
Portfolio Management) ทสาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง จถงอาจมทกสาไร/ขาดททนสมงกวนา
การลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนอาจลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซร ทอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes) ทสาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททน
ในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง จถงอาจมทกสาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางองงโดยตรง
• กองททนมทงน ลงททนในกองททนหลวกทททมทนโยบายเนข นลงททนในหทขนยทโรปทสาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวน
มากกวนากองททนอรทนทททมทนโยบายกระจายการลงททนในหลายภมมงภาค และผมขลงททนอาจขาดททนหรร อไดข รวบเงงนครนตสทากวนาเงงนลงททนเรงท มแรก
• กองททนลงททนในสวญญาซร ทอขายลนวงหนข าเพรทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตลมจสานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนท กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ทและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จถงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณยททไมนปกตง ทสาใหข กองททนไมนสามารถนสาเงงนกลวบเขข ามาในประเทศซถงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชสาระเงงนคนาขายครน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกสาหนด

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยย (market risk)
ตสทา

ความผวนผวนของ
ผลการดสาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนถงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตสทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Industrials

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตสทา

สมง

<20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตสทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยย สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อรทน ๆ : -6.17%
เงงนฝาก
หรร อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 7.58%

หนนวยลงททน : 98.59%

กองทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
OTHERS : 22.10%

(% NAV)
INDUSTRIALS : 25.20%

MATERIALS : 8.90%
CONSUMER
DISCRETIONARY :
13.80%

INFORMATION
TECHNOLOGY : 15.60%
FINANCIALS : 14.40%

For MOM_K-EUSMALL

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
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หลนกทรน พยย ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND
(INVESCO)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha))
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1)

(% NAV)
98.59%
4.84%
2.69%
0.05%

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564 ทวงนท
ท ท คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco Continental European Small Cap
Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
INDUSTRIALS
INFORMATION TECHNOLOGY
FINANCIALS
CONSUMER DISCRETIONARY
MATERIALS
OTHERS

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

25.20%
15.60%
14.40%
13.80%
8.90%
22.10%

หลนกทรน พยย หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Invesco Continental European Small Cap
Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
Nordex
Signify
TKH DR
FFP
Cie Plastic Omnium

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

4.00%
3.80%
2.90%
2.50%
2.50%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund,
C-Acc Shares(EUR)
Netherlands
France
Germany
Italy
Switzerland

หมายเหตท : เปล นขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564

K-EUSMALL

16.80%
14.40%
11.70%
10.50%
9.00%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวทน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกลบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสทดไมนเกงน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกงน 3.2100

3.00
2.00
1.00

สมงสทดไมนเกงน 1.0700 เกลบจรงง 1.1685

เกลบจรงง 1.0700

0.00

เกลบจรงง 0.0257

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกลบจรงง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกลบจรงง 0.0300

คนาใชข จนายอรทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอรทนๆ เปล นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรร อภาษทอรทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอรทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกลบ
ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซร ทอครนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรร อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
1.3400

1.40
1.20
1.00

1.0000

0.80
0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกลบจรง ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-EUSMALL

หมายเหตท : กองททนตนางประเทศครน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองททน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปล นอวตราเรท ยกเกลบจรง งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ท ท สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสรอชท ทชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดสาเนงนการในอดทต มงไดข เปลนสงงท ยรนยวนถถงผลการดสาเนงนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช EMIX Smaller Europe ex UK-NR (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก)
โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ดนชนช EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบ
คส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสส วนกสรทสสสนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยน
ประมสณรข อยละ 75
• ดนชนช EMIX Smaller Europe ex UK-NR ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณ
ผลตอบแทน ตสมสนดสส วนทชทไมส ไดข ทสส สนญญสปของกนนควสมเสชทยงดข สนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
24.30%

23.77%

25.00%
20.00%

14.72%

15.00%

13.77%

10.00%

% ตส อปช

5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%

-19.82%

-15.90%
2561

2562

2563

กองททน

ดวชนทชท ทววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงท กราฟจะแสดงผลการดสาเนงนงานตวงแตน
ท วนว จวดตวงกองทท
ท
นจนถถงววนทสาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวทน
ผลการดสาเนงนงานของกองททน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR)
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
30.00%

22.53%

17.87%

20.00%

% ตส อปช

10.00%

10.15%

26.88%

22.37%

15.58%

11.92%

5.80%

0.00%
-10.00%
-14.22%

-20.00%
-30.00%

-21.88%
2559

2560

2561

กองททน

2562

2563

ดวชนทชท ทววดของกองททน

For MOM_K-EUSMALL

K-EUSMALL
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3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -41.49%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 22.47% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ European Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

K-EUSMALL
14.16
ตววชท ทววด
8.42
ความผวนผวนของกองททน * 14.64
ความผวนผวนของตววชท ทววด * 13.51

14.16
8.42
14.64
13.51

39.78
26.32
17.59
15.26

97.39
62.34
22.18
18.20

10.00
9.54
22.54
18.28

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

9.08
8.80
22.47
18.24

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคสานวณผลการดสาเนงนงานของกองททนรวมเปล นไปตามมาตรฐานการววดผลการดสาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-EUSMALL
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม European Equity ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-EUSMALL
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

12.86

32.84

83.53

13.54

11.11

5.21

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

8.91

20.16

49.78

10.37

8.76

4.89

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

7.27

18.73

43.00

7.39

7.69

4.50

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

6.28

15.67

36.25

5.96

6.86

4.11

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

5.79

10.64

28.94

4.19

4.97

3.79

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซลนตยไทลยทท 5

10.13

13.55

16.75

14.81

12.45

13.28

เปอรย เซลนตยไทลยทท 25

11.29

13.94

18.53

16.83

14.01

14.14

เปอรย เซลนตยไทลยทท 50

12.96

14.49

19.12

17.72

14.82

15.21

เปอรย เซลนตยไทลยทท 75

14.34

17.09

21.13

20.40

17.01

16.29

เปอรย เซลนตยไทลยทท 95

15.92

17.83

24.06

26.06

19.24

17.15

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc
Shares(EUR) ณ วนนทชท 31 มชนสคม 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองททนหลวก
14.44
N/A
N/A
97.86
33.44
80.87
N/A
N/A
Benchmark
8.52
N/A
N/A
62.25
35.12
73.39
N/A
N/A
หมายเหตท : Benchmark : EMIX Smaller Europe ex UK-NR Index
อวตราผลตอบแทนททกชนวงเวลาจะแสดงเปล นอวตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปล นปว จจทบนว ไดข ทท
https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-continental-european-small-cap-equity-fund?isinNumber=LU177596
2050

K-EUSMALL

11 / 16

ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรทงเทพ

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

21 มทนาคม 2561
ไมนกสาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
1,457.98 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
13.0165 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทสาการซร ทอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทสนาทสการซร
าการซรทอ ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทสาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนบาท
าขวนตส
ท ทาของการซร ทอครวงท แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตส
ท ทาของการซร ทอครวงท ถวดไป
ททกววนทสาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทสววานการขายคร
ทสาการซร ทอขาย
ททกน.
ววนทสาการซร ทอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตส
ท ทาของการขายครน
ยอดคงเหลรอขวนตส
ท ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายครน

T+4 ครอ 4 ววนทสาการหลวงจากววนทสารายการขายครน
(ประกาศNAV T+2 ครนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปลนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-EUSMALL

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทย (ผมขจดว การกองททนทางเลรอก), เรงท มบรง หาร 7 พฤศจงกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 88.24%
(กรณทกองททนจวดตว ทงไมนถงถ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ท จดว ตวงกองทท
ท
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-EUSMALL

ธนาคารกสงกรไทย จสากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จสากวด (มหาชน)
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมรองไทยประกวนชทวงต จสากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จสากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมงโกข จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย กสงกรไทย จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตงนาคงนภวทร จสากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลลก จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอลมบท (ประเทศไทย) จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วงคเคอรย ส (ประเทศไทย) จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท ท จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ทงสโกข จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณงชยย จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสงน จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนซนา จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงนวนเซทย ไซรวส จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ฟงลลงป (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กงมเอลง (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จสากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จสากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซร ทอขายหนนวยลงททน เวลลธย เมจงก จสากวด
13 / 16

ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรง ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสงกรไทย จสากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวทน 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรร อเพรทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมรองสหรวฐอเมรง กา หรร อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรร อบทคคลซถงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถถงกองทรวพยยสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรร อ
หข างหทขนสนวนซถงท จวดใหข มทขถ ทนและดสาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
ท ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงททน
ซถงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนครนเตลมจสานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงท และอยมภน ายใตข การกสากวบดมแลของสสานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสรอชท ทชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ทมงไดข เปลนการแสดงวนาสสานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนของกองททนรวม หรร อ ไดข ประกวนราคาหรร อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวทน
ทวงนท
ท ท บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสรอชท ทชวนสนวนสรทปขข อมมลสสาควญ ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดสาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปลนเทลจ
และไมนทสาใหข ผข อม รทนสสาควญผงด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถถง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชรทอถรอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซถงท เปลนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชสาระหนท ท โดยพงจารณาจากผลการดสาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ท
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตสทากวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชสาระหนท ทไดข ตามกสาหนด

ตสทากวนา
BBB

ตสทากวนา
BBB(tha)

ตสทากวนา
Baa

ตสทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชสาระหนท ทไดข ตามกสาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตสทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชสาระหนท ท
ไดข ตามกสาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถรอวนามทความเสททยงตสทามากทททจะไมนสามารถ
ชสาระหนท ทไดข ตามกสาหนด
ความเสททยงตสทาทททจะไมนสามารถชสาระหนท ทไดข ตามกสาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ทยซถงท ขถ ทนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปลนตข น โดยราคาตราสารหนท ทจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ทย เชนน หากอวตราดอกเบท ทยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ ทน อวตราดอกเบท ทยของตราสารหนท ททททออกใหมนกลจะสมงขถ ทนดข วย ดวงนวทนราคา
ตราสารหนท ททททออกมากนอนหนข าจะมทการซร ทอขายในระดวบราคาทททตสทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตสทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขถ ทนหรร อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมรองทวงในและตน
ท
างประเทศ เปลนตข น ซถงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารย ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทสากสาไรในชนวงทททบาทแขลง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขลงและขายทสากสาไรในชนวงทททบาทอนอนกลอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ ทนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวทน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปลนเครรท องมรอสสาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซถงท ทสาไดข ดงว ตนอไปนท ท
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนรทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ ทนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรร อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดสาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรร อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดสาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวทน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดสาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนถงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซถงท หากเกงดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมรอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปลนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดสาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซร ทอขายทรวพยยสนง ของกองททน
โดยคสานวณจากมมลคนาทททตสทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซร ทอทรวพยยสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error ครอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ทววด ซถงท สะทข อนใหข เหลนถถง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ทววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตสทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ทววดในอวตราทททตสทา ดวงนวทน กองททนรวมนท ทจถงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ทววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวทน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปลนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กลจะลดนข อยลง เปลนตข น
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