KEURMF

กองทุนเปดเค ยูโรเปยน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

ใบรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สําหรับกองทุนเปดเค ยูโรเปยน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF)

ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ยูโรเปยน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศกึ ษาเงื่อนไขการลงทุน
เพือ่ ใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีข่ า พเจาไดรบั เปน
อยางดีแลว

สรุปความแตกตางของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF EXTRA)
RMF ปรับเกณฑ

SSF
(Super Savings Funds)

SSF พิเศษ
(Super Savings
Funds Extra)

คืออะไร

RMF มีการปรับเกณฑ
ลดหยอนภาษีสูงสุด และ
ยกเลิกขั้นต่ำในการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อสงเสริม
การออมระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ
ตามมาตรการเยียวยา
COVID-19

% ลดหยอนภาษี
ของรายได

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

ไมเกิน 30% ของรายได
ที่ตองเสียภาษีตอป

-

จำนวนเงินลดหยอน
ภาษีสูงสุด

สูงสุด 500,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 200,000 บาท
นับรวมวงเงินกลุมเกษียณ*
ทั้งหมดตองไมเกิน
500,000 บาท

สูงสุด 200,000 บาท
ไมรวมในวงเงินกลุมเกษียณ*

ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

เริ่มป 2563 เปนตนไป
โดยลงทุนอยางตอเนื่องทุกป
เวนไดไมเกิน 1 ป ติดตอกัน

ป 2563 - 2567

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

หุนไทยไมนอยกวา 65%

ระยะเวลา
ถือครอง

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับผูซ อื้ หนวยลงทุน
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(รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
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ขาพเจาไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน คําเตือนทีส่ าํ คัญ ความเสีย่ งของกองทุน และขอมูลอืน่ ๆ ซึง่ ปรากฏ
อยูในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดเค ยูโรเปยน หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งไดศกึ ษาเงื่อนไขการลงทุน
เพือ่ ใหไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีและภาระภาษีทจี่ ะเกิดขึน้ จากคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีข่ า พเจาไดรบั เปน
อยางดีแลว
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ชวงเวลาลงทุน
เพื่อใชสิทธิ์

เริ่มป 2563 เปนตนไป
โดยลงทุนอยางตอเนื่องทุกป
เวนไดไมเกิน 1 ป ติดตอกัน
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1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

นโยบาย
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ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท

ลงทุนในสินทรัพย
หลายประเภท
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ระยะเวลา
ถือครอง

5 ปนับจากวันซื้อ
และอายุครบ 55 ปบริบูรณ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

10 ปขึ้นไปนับจากวันซื้อ

*วงเงินกลุม เกษียณ ในทีน่ หี้ มายถึง การซือ้ กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกัน
ชีวติ แบบบํานาญ, กองทุนสงเคราะหครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแหงชาติเมือ่ รวมแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในแตละปภาษี
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและประกาศผาน
website https://www.kasikornasset.com ทั้งนี้ ขอใหยึดถือคูมือการลงทุนฉบับลาสุดที่ไดปรับปรุงเปนสําคัญ

ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF ไมถึง 5 ป (นับตั้งแตลงทุนครั้งแรก)
1. ตองดําเนินการคืนเงินภาษีทงั้ หมดทีไ่ ดรบั ยกเวนมา โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน
โดยคิดตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ถัดจากปที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น
2. กําไรที่ไดจากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเปนรายไดในปที่ขายคืน ซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีดวย โดย บลจ.
กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จายเบื้องตนตามอัตรากาวหนา
ขอควรทราบหากผิดเงื่อนไข และลงทุน RMF 5 ปขึ้นไป
1. ตองคืนเงินภาษีทไี่ ดรบั ยกเวน 5 ปยอ นหลัง โดยหากผูล งทุนคืนภาษีลา ชา ตองจายใหรฐั 1.5% ตอเดือน โดยคิด
ตัง้ แตเดือนเมษายน ของปทถี่ ดั จากปทขี่ ายผิดเงือ่ นไขการลงทุนนัน้
2. กําไรทีไ่ ดจากการขายคืน ไมตอ งนําไปคํานวณเพือ่ เสียภาษี
ขอควรทราบกรณีซื้อเกินสิทธิ RMF
(สวนที่เกิน 30% ของรายไดที่ตองเสียภาษีหรือเกิน 500,000 บาท แลวแตกรณี)
1. ไมสามารถนําเงินลงทุนสวนเกินไปลดหยอนภาษีได
2. เมือ่ ขายคืนจะตองนําผลประโยชนทไี่ ด(กําไร)รวมกับเงินไดอนื่ เพือ่ คํานวณภาษีเงินไดบคุ คลในปทข่ี ายคืน
3. การขายคืนสวนทีล่ งทุนเกินสิทธิโดยไมเปนไปตามเงือ่ นไข อาจจะสงผลใหผดิ เงือ่ นไขของการลงทุน RMF ทัง้ หมด
ทีล่ งทุนมา
สําคัญ!! สแกน QR code เพื่อรับคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผูลงทุนในชองทางอิเล็กทรอนิกสทุกชองทางไดตกลงและยอมรับทราบเนื้อหาขางตนแลว รวมถึงไดศึกษา
หนังสือชี้ชวนและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนที่จะลงทุนเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถ download
เอกสารผาน website https://www.kasikornasset.com
ผูล งทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และคูม อื การลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
.................................................................................................
(ผูลงทุน)
วันที่....................................................
สําหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย

รองรร บกองททนสสสรองเลลยล งชลพ
ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563

หนรงสสอชลชล วนสส วนสรท ปขข อมมลสสสครญ
บรปษรทหลรกทรร พยย จรดกสรกองททนกสปกรไทย จสสกรด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนททจรปต : ไดข รรบกสรรร บรอง CAC

กองททนเปป ดเค ยมโรเปล ยน หทขนททนเพสพอกสรเลลยล งชลพ
K European Equity RMF
KEURMF

• กองททนรวมตรสสสรททน
• กองททนรวมเพสพอกสรเลลยล งชลพ (RMF) • กองททนรวมหนส วยลงททนประเภท Feeder Fund
• กองททนรวมทลพเนข นลงททนแบบมลควสมเสลพยงตส สงประเทศ
คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
คส สธรรมเนลยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสพนๆ

กสรลงททนในกองททนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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คทณกสสลรงจะลงททนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
นโยบายกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: RCMEGAT:LX
• กองททนหลวกมทงน ลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของบรง ษวททททจดทะเบทยน
ในประเทศสมาชงกสหภาพยทโรปไมนตตทากวนารข อยละ 75 โดยเนข นลงททนในหทขนกลทมน ทททคาดวนามทอตว ราการเจรง ญเตงบโตสมง
(Growth Stock)
กลยททธย ในกสรบรปหสรจรดกสรลงททน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลลทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชข กลยททธธการบรง หารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก :
https://sg.allianzgi.com/en/retail/products-solutions/recognised-fund/allianz-europe-equity-growth-at-eur

กองททนรวมนลเล หมสะกรบใคร?
• ผมขลงททนทททตของการลงททนระยะยาวเพลทอใชข ในววยเกษท ยณ โดยผมขลงททนจะไดข รวบสงทธงประโยชนธทางภาษท เมลทอปฏงบตว งตาม
เงลทอนไขการลงททน
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศ ขนหรล อลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททเหหนศวกยภาพการเตงบโตของหทขนยทโรป
กองททนรวมนลไล มส เหมสะกรบใคร
ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรล อรวกษาเงงนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยรงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสลพยงของกองททนนล ล
- อส สนหนวงสลอชท ขชวนฉบวบเตหม หรล อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรง ษวทจวดการ
- อยส สลงททนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท ขดทพอ
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คทณตข องระวรงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทลพสสส ครญ
• กองททนหลวกเนข นลงททนในหทขนยทโรป ดวงนวนข การเปลททยนแปลงภายในของประเทศในทวทปยทโรปอาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททน
ของกองททนไดข
• กองททนมทงน ลงททนในกองททนหลวกทททมทนโยบายเนข นลงททนในตราสารแหนงททนและตราสารเททยบเทนา (Participation Certificate) ของ
บรง ษวททททจดทะเบทยนในตลาดททนยทโรป ทตาใหข ผข ลม งททนมทความเสททยงจากมมลคนาหนนวยลงททนทททอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทนทททมทนโย
บายกระจายการลงททนในหลายภมมงภาค และผมขลงททนอาจขาดททนหรล อไดข รวบเงงนคลนตตทากวนาเงงนลงททนเรงท มแรก
• กองททนลงททนในสวญญาซล ขอขายลนวงหนข าเพลทอปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนไมนเตหมจตานวน (ไมนนขอยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนข กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนท ขและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณธททไมนปกตง ทตาใหข กองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขข ามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมขลงททนอาจไดข รวบชตาระเงงนคนาขายคลน
หนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนด
• ผมขลงททนควรศศกษาขข อมมลเกททยวกวบสงทธงประโยชนธทางภาษท ททระบทไวข ในคมมน ลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการเลท ขยงชทพ
• ผมขถลอหนนวยลงททนของกองททน RMF จะไมนไดข รวบสงทธงประโยชนธทางภาษท หากไมนปฏงบตว งตามเงลทอนไขการลงททนและจะตข องคลนสงทธง
ประโยชนธทางภาษท ททเคยไดข รวบและเงงนเพงทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากรดข วย
• หนนวยลงททนของกองททน RMF นท ขจะนตาไปจตาหนนาย,จนาย,โอน,จตานตาหรล อนตาไปเปห นประกวนมงไดข

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสลพยงของกองททนรวม
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ปร จจรยควสมเสลพยงทลพสสส ครญ
ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของรสคสหลรกทรร พยย (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนศงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Information Technology , Industrials

สมง

ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกในประเทศใดประเทศหนลพง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ Germany

ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทรงล หมด/
เกสอบทรงล หมด

บสงสส วน

ดทลยพปนปจ

ไมส ปของกรน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนขอยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*คทณสสมสรถดมขขอมมลเพปพมเตปมไดข ทพ ล www.kasikornasset.com
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สรดสส วนของประเภททรร พยย สปนทลพลงททน
(% NAV)

อลทน ๆ : -3.83%
เงงนฝาก
หรล อตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 5.42%

หนนวยลงททน : 98.41%

กองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
(% NAV)
INFORMATION
TECHNOLOGY : 26.1%

OTHERS : 15.8%
CONSUMER STAPLES :
7.7%

CONSUMER
DISCRETIONARY : 12.1%
HEALTHCARE : 13.0%

For MOM_K-EUROPE

INDUSTRIALS : 25.3%

ขข อมมล ณ วรนทลพ 31 ธรนวสคม 2563
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หลรกทรร พยย ทพ มล ลมมลคส สกสรลงททนสมงสทด 5 อรนดรบแรก
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND. CLASS AT-EUR ()
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
98.41%
4.28%
1.14%

หมายเหตท : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563 ทวงนท
ข ข คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลทสมอทตสสหกรรม (Sector) ทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class
AT-EUR
INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRIALS
HEALTHCARE
CONSUMER DISCRETIONARY
CONSUMER STAPLES
OTHERS

หมายเหตท : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563

26.10%
25.30%
13.00%
12.10%
7.70%
15.80%

หลรกทรร พยย หรส อตรสสสรทลพมลมมลคส สกสรลงททนสมงสทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
ASML HOLDING NV (NL)
INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)
DSV PANALPINA A/S (DK)
SIKA AG-REG (CH)
NOVO NORDISK A/S-B (DK)

หมายเหตท : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563

6.20%
5.00%
4.60%
4.30%
3.90%

สรดสส วนกสรลงททนแยกรสยประเทศของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
Germany
Denmark
Sweden
Switzerland
France

หมายเหตท : เปห นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2563

KEURMF

24.10%
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12.90%
9.50%
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คส สธรรมเนลยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวขน คทณควรพงจารณาการเรท ยกเกหบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททนรวม (% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สมงสทดไมนเกงน 4.0125
สมงสทดไมนเกงน 3.2100

เกหบจรงง 1.0700

สมงสทดไมนเกงน 1.0700
เกหบจรงง 0.0294

การจวดการ

สมงสทดไมนเกงน 0.2675

เกหบจรงง 0.0803

ผมขดแม ลผลประโยชนธ

สมงสทดไมนเกงน 0.3210

นายทะเบทยน

เกหบจรงง 1.2397

เกหบจรงง 0.0600

คนาใชข จนายอลทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : คนาใชข จาน ยอลทนๆ เปห นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรล อภาษทอลทนใดแลข ว

คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอล ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสทดไมส เกปน
ไมนมท

เกปบจรปง
ไมนมท

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพงทมเตงม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอลทนๆ

ไมนมท

ไมนมท

ตามทททจาน ยจรง ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
- กรณทททเปห นการสวบเปลททยนไปยวง RMF ภายในบลจ.กสงกรไทย : ปว จจทบนว ไมนเรท ยกเกหบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน
- กรณทททสบว เปลททยนไปบลจ.อลทน : เปห นไปตามคนาธรรมเนทยมการรวบซล ขอคลน คลอ 1.00% เมลทอสวบเปลททยนไปบลจ.อลทน
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คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจรป ง % ตส อปล ของ NAV

คส สธรรมเนลยมของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
(% ตส อปล ของ NAV)
คส สธรรมเนลยมทลพเรล ยกเกปบจสกกองททน
2.00
1.60

1.8500
1.5000

1.20
0.80
0.40

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกหบจรง ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-EUROPE

หมายเหตท :
กองททนตนางประเทศคลน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหข กองททน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปห นอวตราเรท ยกเกหบจรง งลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงนท
ข ข สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสลอชท ขชวนของกองททนตนางประเทศ
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดข เปหนสงงท ยลนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *

1. ดรชนลชลวรดของกองททน (Benchmark) คสอ ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (ตรวชลวล รด
ของกองททนหลรก) โดยมลรสยละเอลยดดรงนล ล
• ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรร บดข วยตข นททนกสรปของกรนควสมเสลพยงอรตรสแลก
เปลลพยน เพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปนบสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสส วนกสรทสสสรญญสปของกรนควสมเสลพยง
ดข สนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณรข อยละ 75
• ดรชนล S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ปรร บดข วยอรตรสแลกเปลลพยนเพสพอเทลยบกรบคส สสกทลเงปน
บสท ณ วรนทลพคสส นวณผลตอบแทน ตสมสรดสส วนทลพไมส ไดข ทสส สรญญสปของกรนควสมเสลพยงดข สนอรตรสแลกเปลลพยนประมสณ
รข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงตสมปล ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน
40.00%

35.21%

30.00%
16.94%

% ตส อปล

20.00%

14.93%

13.62%

10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%

31.37%

14.38%

11.67%

6.60%

0.67%
-2.40% -0.98%

-2.16%

-14.47%
2557

2558

2559

กองททน

2560

-9.79%

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงข กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงแตน
ข วนว จวดตวงกองทท
ข
นจนถศงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏงทงนนวขน

KEURMF
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ผลการดตาเนงนงานของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองททนตส สงประเทศ
40.00%
30.00%

% ตส อปล

20.00%

35.42%
31.45%

26.82%
17.53%

16.84%
14.02%

10.00%

19.29%
10.14% 8.33%

13.95%

12.48%

2.58%

0.00%
-3.39%

-10.00%
-20.00%

13.08%

9.47%

-1.19%
-9.56%
-14.59%

2555

2556

2557

2558

2559

กองททน

2560

2561

2562

2563

ดวชนทชท ขววดของกองททน

For MOM_K-EUROPE

3. กองททนนลเล คยมลผลขสดททนสมงสทดในชส วงเวลส 5 ปล คสอ -34.44%

* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

4. ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 17.95% ตส อปล
* กรณลกองททนจรดตรงล ไมส ครบ 5 ปล จะแสดงคส สทลพเกปดขนนล นรบตรงล แตส จรดตรงล กองททน

5. ควสมผรนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดรชนลชลวรด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสพอใชข เปรล ยบเทลยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จทดขสย คสอ European Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทด ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปล *

3 ปล *

5 ปล *

KEURMF
14.38
ตววชท ขววด
6.60
ความผวนผวนของกองททน * 29.98
ความผวนผวนของตววชท ขววด * 26.11

8.53
7.54
17.31
15.69

18.18
12.72
17.79
15.82

14.38
6.60
29.98
26.11

9.83
8.15
20.38
18.22

8.24
6.94
17.95
16.87

(%)
10 ปล * ตรงล แตส จรดตรงล *
N/A
N/A
N/A
N/A

9.61
7.51
17.75
17.27

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปห นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรง ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

KEURMF
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงของกลทสม European Equity ณ วรนทลพ 30 ธรนวสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองททน KEURMF
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล

10 ปล

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 5

18.42

32.07

19.73

9.82

8.25

5.64

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 25

11.34

18.23

11.87

6.47

5.97

5.23

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 50

9.57

13.26

1.65

3.13

4.42

4.72

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 75

7.56

11.37

-3.07

0.90

2.88

4.21

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 95

6.40

7.43

-5.35

-0.16

1.13

3.80

Peer Percentile

ควสมผรนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปล
3 ปล

5 ปล

10 ปล

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 5

15.18

15.33

24.82

14.82

13.23

13.22

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 25

16.29

16.13

27.11

16.61

14.32

14.13

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 50

16.87

17.27

28.94

17.76

15.02

15.26

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 75

19.02

18.78

30.86

20.02

16.53

16.39

เปอรธ เซหนตธไทลธทท 95

21.27

20.92

33.14

22.39

19.30

17.29

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลรงแบบปร กหมทดของกองททน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR ณ วรนทลพ 31
ธรนวสคม 2563
กองททน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปล
3 ปล
5 ปล
กองททนหลวก
13.08
7.74
16.16
13.08
9.36
7.56
Benchmark
2.58
7.12
10.02
2.58
6.83
5.69
หมายเหตท : Benchmark : S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return Index

10 ปล
N/A
N/A

(%)
ตรงล แตส จรดตรงล
9.01
4.85

อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขศ ขนไป จะแสดงเปห นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปห นปว จจทบนว ไดข ทท
https://sg.allianzgi.com/en/retail/products-solutions/recognised-fund/allianz-europe-equity-growth-at-eur

KEURMF
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ขข อมมลอสพนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปร นผล

ไมนจาน ยเงงนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารทหารไทย

วรนทลพจดทะเบลยน
อสยทโครงกสร
จสสนวนเงปนททนโครงกสร

26 พฤศจงกายน 2557
ไมนกตาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองททน
672.95 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงททน (NAV)
17.5019 บาท/หนนวย
ซสททอกล ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทท
นทตาการซล ขอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซล
าการซลขอ ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
ข ทาของการซล ขอครวงข ถวดไป
ททกววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทตววานการขายคล
ทตาการซล ขอขาย
ททกน.
ววนทตาการซล ขอขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 14.30

มมลคนาขวนตต
ข ทาของการขายคลน
ยอดคงเหลลอขวนตต
ข ทา

500 บาท
ไมนกตาหนด

ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคลน

T+4 คลอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคลน
(ประกาศNAV T+2 คลนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.เปหนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยธสนง รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสพอผมขจรดกสรกองททน
อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

KEURMF

คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทธ (ผมขจดว การกองททนทางเลลอก), เรงท มบรง หาร 7 พฤศจงกายน 2561

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 13.02%
(กรณทกองททนจวดตว ขงไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
ข จดว ตวงกองทท
ข
น)
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ผมขสนรบสนทนกสรขสยหรส อรร บซสอล คสน

KEURMF

ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารแลนดธ แอนดธ เฮข าสธ จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท เมลองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรง ษวท หลวกทรวพยธนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธธ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กรทงไทย ซทมงโกข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ โกลเบลหก จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ซทจทเอส-ซทไอเอหมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ดทบทเอส วงคเคอรธ ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ทรท นทตท ข จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไทยพาณงชยธ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนซนา จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เมยธแบงกธ กงมเอหง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ยมโอบท เคยธเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ แลนดธ แอนดธ เฮาสธ จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ อารธ เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เอเซทย พลวส จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธ เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธ ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เมอรธ ชนวท พารธ ทเนอรธ จตากวด
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บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททน เอเชทย เวลทธ จตากวด
บรง ษวทหลวกทรวพยธนายหนข าซล ขอขายหนนวยลงททน เวหลธธ เมจงก จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รร บหนรงสสอชลชล วน /
รข องเรลยน

บรง ษวทหลวกทรวพยธจดว การกองททนกสงกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวขน 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

ธทรกรรมทลพอสจกส อใหข เกปด
ควสมขรดแยข งทสงผลประโยชนย

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกงดความขวดแยข งทางผลประโยชนธไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณลสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงททน

กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรล อเพลทอประโยชนธของประเทศ
สหรวฐอเมรง กา พลเมลองสหรวฐอเมรง กา หรล อผมขททมทถงทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรง กา หรล อบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถงทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรง กา รวมถศงกองทรวพยธสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรง ษวทหรล อ
หข างหทขนสนวนซศงท จวดใหข มทขศ ขนและดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรง กา

- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงไมน
ข ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงงนลงททนคลนเตหมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว งจดว ตวงข และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสลอชท ขชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ขมงไดข เปหนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถศง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนของกองททนรวม หรล อ ไดข ประกวนราคาหรล อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวขน
ทวงนท
ข ข บรง ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสลอชท ขชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2563
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปหนเทหจ
และไมนทตาใหข ผข อม ลทนสตาควญผงด

KEURMF

14 / 16

คสสอธปบสยเพปพมเตปม

- ควสมเสลพยงจสกกสรผปดนรดชสสระหนลขล องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปหนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ข โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ข
ระดรบ
กสรลงททน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
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

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ข
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดงตรองลงมาและถลอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท ขไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสลพยงจสกควสมผรนผวนของมมลคส สหนส วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณลกองททนรวมตรสสสรหนล ล เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท ขยซศงท ขศ ขนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปหนตข น โดยราคาตราสารหนท ขจะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท ขย เชนน หากอวตราดอกเบท ขยในตลาดเงงนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขศ ขน อวตราดอกเบท ขยของตราสารหนท ขทททออกใหมนกหจะสมงขศ ขนดข วย ดวงนวขนราคา
ตราสารหนท ขทททออกมากนอนหนข าจะมทการซล ขอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยธสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณลกองททนรวมตรสสสรททน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยธททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศ ขนหรล อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมลองทวงในและตน
ข
างประเทศ เปหนตข น ซศงท พงจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยธสงม
- ควสมเสลพยงจสกกสรเปลลพยนแปลงของอรตรสแลกเปลลพยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงงนดอลลารธ ในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขหง กองททนรวม
จะไดข เงงนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขหงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกหอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขศ ขนกวนาเดงมดข วยเชนนกวน ดวงนวขน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปหนเครลท องมลอสตาควญในการบรง หารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท ข
- ปของกรนควสมเสลพยงทรงล หมดหรสอเกสอบทรงล หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกรนควสมเสลพยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกรนควสมเสลพยงตสมดทลยพปนปจของผมขจรดกสรกองททนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนลทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศ ขนอยมกน บว ดทลยพงนงจของผมขจดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรล อไมน
- ไมส ปของกรนควสมเสลพยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนพง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรล อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสลพยงจสกกสรลงททนกระจทกตรวในหมวดอทตสสหกรรมใดอทตสสหกรรมหนนพง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวขน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสลพยงจสกกสรกระจทกตรวลงททนในประเทศใดประเทศหนนพง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณธททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมลอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปหนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อรตรสสส วนหมทนเวลยนกสรลงททนของกองททนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรง มาณการซล ขอขายทรวพยธสนง ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ขอทรวพยธสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยธสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยธสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท ขววด ซศงท สะทข อนใหข เหหนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท ขววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท ขววดในอวตราทททตตทา ดวงนวขน กองททนรวมนท ขจศงมทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท ขววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวขน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปหนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กหจะลดนข อยลง เปหนตข น
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