
กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควต้ีิ (KF-EUROPE)/

กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควต้ีิเฮดจ์ (KF-HEUROPE)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก)

ค ำเตือน: ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื ่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี ้      ผลกำร

ด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากเอกสารของ

กองทุนหลัก ณ 30 พ.ย 63 แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  การจัดอันดับข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

(non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)  กองทุน KF-EUROPE ป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไร

จากอัตราแลกเปลี ่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ ่มแรกได้  กองทุน KF-HEUROPEป้องกันความเสี ่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม

ลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมหรือขอรบัหนังสอืชี้ชวนได้ที่  บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

โอกาสการลงทุนในบริษัทชั้นน าระดับโลกกบั KF-EUROPE และ KF-HEUROPE

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ “Allianz Europe Equity Growth” ที่

มีผลการด าเนินงานในระยะยาวที่โดดเด่น

ตลาดหุ้นยุโรปมีทิศทางการเติบโตที่ดีมีปัจจัยเก้ือหนุนจากการด าเนิน

นโยบายของภาครัฐ มีบริษัทชั้นน าในหลากหลายอุตสาหกรรม

โอกาสลงทุนในบริษัทระดับโลกที่มีการเติบโตจากการด าเนินธุรกิจทั่ว

โลกและมีศักยภาพให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อมูลกองทุน

KF-HEUROPEKF-EUROPE

Fund fact sheet

KF-EUROPE 
KF-HEUROPE

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

2 ทางเลือกการลงทุน ...
KF-EUROPE: ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)
KF-HEUROPE: ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน

Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก)

กองทุนที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี

ผลการด าเนินงานเหนือกว่าดัชนีเปรียบเทียบในระยะยาว 

บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนท่ีมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

กองทุนที ่มีวิธีกำรคัดเลือกหุ ้นเติบโตสูงในแบบเฉพำะของ

ผู้จัดกำรกองทุน

ราคาตลาดหุ ้นโดยรวมมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ ้นสูงกว่ามูลค่า

พื้นฐานในระยะสั้น แท้จริงแล้วการเติบโตจากโครงสร้างการด าเนิน

ธุรกิจจะสามารถส่งผลต่อราคาหุ้นได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

กองทุนที่สร้ำงพอร์ตจำกกระบวนกำรลงทุนที่มีวินัยและมีระดับ

ควำมเช่ือม่ันสูง

ทีมการลงทุนท่ีมีประสบการณ์ คัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโต

ทางโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและจังหวะเวลาในการลงทุน จาก

การวิ เคราะห ์ท ี ่ แตกต่างด้วยทีมน ักว ิ เคราะห ์ภายในและทีม

GrassrootsSM Research

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน

แหล่งข้อมูล: AGI ณ 30 พ.ย. 63

ผลกำรด ำเนินงำนที่ดีอย่ำงต่อเน่ืองสร้ำงผลตอบแทนได้
เหนือกว่ำดัชนีชี้วัดในระยะยำว

แหล่งข้อมูล: AGI ณ 30 พ.ย. 63

รายละเอียด
กองทนุเปดิกรุงศรียุโรปอิควิตี ้

(KF-EUROPE)

กองทนุเปดิกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์

 (KF-HEUROPE)

ระดบัความเส่ียงกองทนุ

ดชันีเปรียบเทยีบ

ดัชนี S&P Europe LargeMidCap

 Growth Net Total Return ใน

สกลุเงินยูโร ปรับด้วยอัตรา

แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุ

เงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน

ดัชนี S&P Europe LargeMidCap 

Growth Net Total Return ในสกลุ

เงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนั

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ 

วันท่ีค านวณผลตอบแทน

วันรับเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทนุ

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บ

จากกองทนุ (% ของ

มูลค่าหน่วยลงทนุสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ            : เกบ็จริง : 0.8025%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  : เกบ็จริง : 0.0321%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน          : เกบ็จริง : 0.1605%

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บ

จากผูล้งทนุ (% ของ

ยอดเงินลงทนุ)

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า          : เกบ็จริง : 1.50%

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก  : ไม่เรียกเกบ็

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน KF-HEUROPE และ 

KF-EUROPE)

ภายใน 4 วันท าการนับถัดจากวันท ารายการ โดยไม่นับรวมวันหยุด

ต่างประเทศ (T + 4)

นักลงทนุเปา้หมาย

เหมาะส าหรับ:  ◼ ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ี

กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่ากว่า

ไม่เหมาะกับ   ◼ ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน

 หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

นโยบายการลงทนุ
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Allianz Europe Equity Growth Fund  

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

ระดับ 6


