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บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



สาส์นจาก บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital 

Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 ให้ท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดชันี MSCI ACWI ไดป้รับตวัลดลงประมาณ 21%(YTD) หลงัจากในช่วง

ปลายปี 2565 ในเดือน ธนัวาคม COVID-19 สายพนัธ์ุใหม่ Omicron ไดเ้กิดข้ึนมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ุน้ี มีความสามารถ

ในการหลบเลี่ยงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสําคญัก็คือ ในกรณีท่ี

ไวรัสสายพนัธ์ุน้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดยคาดว่าตลาดหุ้นทัว่

โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสครั้ งน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลาง

ของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชดัเจนมาก

ข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึน และกาํลงัเป็น

ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่าบาตรรัสเซีย เร่ิมดว้ยการตดั

ธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อ

เป็นการตอบโต้การท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากังวลคือ สถานการณ์

สงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนอาจจะยติุลงได ้แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควํ่า

บาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้

ระหว่างสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนโลก และเพิ่มข้ึนมาดว้ยความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะท้อนการเติบโตของ

เศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกับความต้องการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ ไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํให้ราคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบกบัราคา

นํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํให้ตน้ทุนปรับเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผ่านตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้เพิ่มข้ึน และ

เป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยเูครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดับสูงของโลก  ดงันั้น 

มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอื่นเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อย่างไรก็ตาม การหาแหล่ง

นํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํให้ราคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของFed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม

พฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียครั้ งมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐนบัตั้งแต่ปี 2000 เฟ

ดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเร็วข้ึน เน่ืองจากมีแนวโน้ม

ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกอง

เดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLENCAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซ่ึงเป็น Class ท่ีเสนอขาย

ผูล้งทุนสถาบนัไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนกองทุนหลกัมี

วตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกท่ีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  

จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาํเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกัดังกล่าวบริหารจดัการโดย Amundi Luxembourg SA 

และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี กองทุนได้มีการใช้ดุลยพินิจปรับกลยุทธ์การปกป้องค่าเงินให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และได้ติดตามการบริหาร

กองทุนของผูจ้ดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขึนไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง 

Benchmark คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีวดัของกองทุนหลกั คือ MSCI ACWI Net Total Return USD ในรูปสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.06 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จดัการทีกองทุนถือลงทุนไดผ่้านทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทนุรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง และคู่มือการลงทุน  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั
ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

1
3 ปี 

1
5 ปี 

1
10 ปี 

1
กองทุน 

1

21 มี.ค. 65 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

21 ธ.ค. 64 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

21 มิ.ย. 64  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

22 ธ.ค. 63 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

T-ES-GCG-RMF -17.62 -27.46 -25.21 - - - -12.30

Benchmark -9.34 -14.00 -4.30 - - - 8.71

Information Ratio
2 -0.77 -1.22 -2.12 - - - -2.13

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

29.74 26.98 21.28 - - - 19.60

หนา้ 2



รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต อทสททสปรรง Global Capital Growth เพพทอการเลทลยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบลงแตควบนททท 22 ธบนวาคม 2564 ถถงวบนททท 21 มรถทนายน 2565

จจานวนเงรน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.801%1,483,412.15

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.067%123,617.66

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนท (trustee fee) 0.011%19,778.83

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายในการจบดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.031%57,607.74

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.016%30,925.08

รวมคคาใชรจคายทบลงหมด 0.926%1,715,341.46

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายทั�งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมลูการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนได้ท่ี บลจ.ธนชาต 

โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทนุ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย ์ หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า

ประกนั 

10,106.49 6.50% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

TRIS FITCH S&P Moody's

148,277.56 100.00 148,277.56

148,277.56 100.00 148,277.56

148,277.56 100.00 148,277.56

148,277.56 100.00 148,277.56

10,106.49

10,104.49

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 10,083.08

Aa2* 21.42

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(2,751.37)

(11.82)

(2,739.55)

(146.30)

43.36

(189.65)

รวมทั้งสิ้น 148,277.56 100.00 155,486.39

สินทรัพย์อื่น 0.03

หนี้สินอื่น (0.12)

100.00

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1.76)

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น (0.09)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (1.76)

BANK 

DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 21.27 0.01

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 6.49

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 10,074.37 6.48

AMPCGIU AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 

Class I2 USD

204.68 95.36

เงินฝากธนาคาร 6.49

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.36

หน่วยลงทุน 95.36

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 95.36

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า

 ทรัพย์สินสุทธิ

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี้ย 

(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั�ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

     สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (5,377.67)  (0.00%)  (5,377.67)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (6,439.00)  (0.00%)  (6,439.00)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (2,739,551.67)  (1.76%)  (2,739,551.67)  

กําไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสต้ิง 

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุม่ตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared 

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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กองททนเปปดธนชาต ออสททสปรรง Global Capital Growth เพพพอการเลอลยงชอพ

งบแสดงฐานะการเงรน

ณ ววนทอพ 21 มรถทนายน 2565 และววนทอพ 21 ธวนวาคม 2564

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

21 ธวนวาคม 256421 มรถทนายน 2565

สสนทรรพยย

เงรนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตรธรรม  148,277,559.48  147,378,417.84 

เงรนฝากธนาคาร  10,097,783.26  16,226,969.04 

ลมกหนอล

 8,711.27 จากเงรนปปนผลและดอกเบอลย  9,487.20 

 -   จากการขายสวญญาอนทพวนธท  85,066.63 

ลมกหนอลอพพน  43,197.99  13,833.51 

สรนทรวพยทอพพน  158.49  3,363.51 

รวมสรนทรวพยท  158,427,410.49  163,717,137.73 

หนนนสสน

เจดาหนอล

 -   จากการรวบซพลอคพนหนนวยลงททน  210,020.00 

 2,751,368.34 เจดาหนอลจากสวญญาอนทพวนธท  1,002,698.61 

คนาใชดจนายคดางจนาย  182,334.04  186,816.43 

หนอลสรนอพพน  7,317.55  6,513.61 

รวมหนอลสรน  2,941,019.93  1,406,048.65 

สสนทรรพยยสสทธส  155,486,390.56  162,311,089.08 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทอพไดดรวบจากผมดถพอหนนวยลงททน  189,222,415.91  143,291,977.73 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 15,293,292.53 บวญชอปรวบสมดทล  7,229,026.39 

(49,029,317.88)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนรนงาน  11,790,084.96 

รวมสรนทรวพยทสททธร  155,486,390.56  162,311,089.08 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  8.2171  11.3273 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  18,922,241.5906  14,329,197.7226 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  21 มสถทนกยน 2565 และ 2564

21 มมถถนายน 2565 21 มมถถนายน 2564

กองททนเปปดธนชกต อทสททสปรสง Global Capital Growth เพดทอกกรเลทสยงชทพ

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดดอกเบทสย  9,715.05  7,537.31 

รกยไดดอดทนๆ  67,886.30  404.94 

 77,601.35 รวม รกยไดด  7,942.25 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 1,483,412.15 725,900.68

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนท 19,778.83 9,678.78

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 123,617.66 60,491.67

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 17,752.13 17,452.13

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน 780.00 865.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 70,000.69 43,145.56

1,715,341.46รวม คนกใชดจนกย 857,533.82

รายไดด(ขาดทถน)สถทธม (1,637,740.11) (849,591.57)

รายการกกาไร(ขาดทถน)สถทธมจากเงมนลงทถน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน (1,538,764.16)  -   

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน (50,321,444.20)  13,736,685.01 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท (5,546,258.00) (2,773,128.40)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท (1,833,736.36) (1,219,829.45)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ  58,539.99  22,825.00 

(59,181,662.73)รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน  9,766,552.16 

การเพมพมขขขน(ลดลง)ในสมนทรรพยยสถทธมจากการดกาเนมนงานกคอนภาษษเงมนไดด (60,819,402.84)  8,916,960.59 

หรก ภาษษเงมนไดด - -

การเพมพมขขขน(ลดลง)ในสมนทรรพยยสถทธมจากการดกาเนมนงานหลรงหรกภาษษเงมนไดด (60,819,402.84)  8,916,960.59 
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Objective and Investment Policy

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. To achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests at least
51% of net assets in equities of companies that have a wide range of market capitalisation of at least USD 4 billion. The Sub-Fund may invest up to 30% of net assets in equities of
companies domicilied in emerging markets. There are no currency constraints on these investments. The Sub-Fund may use derivatives for hedging. Benchmark : The Sub-Fund is actively
managed by reference to and seeks to outperform the MSCI World All Countries (ACWI) (Net dividend) Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the
management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark. The Sub-Fund monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the
extent of deviation from the Benchmark is expected to be material. Further, the Sub-Fund has designated the Benchmark as a reference benchmark for the purpose of the Disclosure
Regulation. The Benchmark is a broad market index, which does not assess or include its constituents according to environment characteristics and therefore is not aligned with the
environmental characteristics promoted by the Sub-Fund. Management Process : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in
section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment team selects equities based on a disciplined approach to valuation (bottom-up), constructing a concentrated portfolio
that consists of those securities about which the investment team has conviction. The Sub-Fund seeks to achieve an ESG score of its portfolio greater than that of the Benchmark.

Risk & Reward Profile (SRRI) (Source: Fund Admin)

 Lower risk, potentially lower rewards

Higher risk, potentially higher rewards

The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor
Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk.
The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Additional Risks

Important risks materially relevant to the Sub-Fund which are not adequately captured by
the indicator:
Credit risk: represents the risks associated with an issuer’s sudden downgrading of its
signature’s quality or its default.
Liquidity risk: in case of low trading volume on financial markets, any buy or sell trade on
these markets may lead to important market variations/fluctuations that may impact your
portfolio valuation.  
Counterparty risk: represents the risk of default of a market participant to fulfil its
contractual obligations vis-à-vis your portfolio.
Operational risk: this is the risk of default or error within the different service providers
involved in managing and valuing your portfolio.
Emerging Markets risk : Some of the countries invested in may carry higher political, legal,
economic and liquidity risks than investments in more developed countries.

The occurrence of any of these risks may have an impact on the net asset value of your
portfolio.

The risk level of this Sub-Fund mainly reflects the market risk arising from investments in
international equity markets, including emerging markets equities.

Net Asset Value (NAV) : 20.83 ( USD )

NAV and AUM as of : 30/06/2022

ISIN code : LU1691799990

Assets Under Management (AUM) : 735.38 ( million USD )

Sub-fund reference currency : USD

Share-class reference currency : USD

Benchmark : 100% MSCI ACWI

Morningstar Overall Rating © : 4 stars

Morningstar Category © : GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY

Number of funds in the category : 1533

Rating date : 31/05/2022

Key Information (Source: Amundi)

Legal structure : UCITS

Sub-fund launch date : 20/11/2018

Share-class inception date : 20/11/2018

Eligibility : -

Type of shares : Accumulation

Minimum first subscription / subsequent :
5000000 USD equivalent of EUR / 1 thousandth(s) of (a) share(s)

Entry charge (maximum) : 0.00%

Ongoing charges : 1.01% ( realized 30/06/2021 )

Exit charge (maximum) : 0.00%

Minimum recommended investment period : 5 years

Performance fees : No

Information (Source: Amundi)

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is
proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither
Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising
from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

For "retail" investors information

■ www.amundi.com
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Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns

Performance evolution (rebased to 100) from 30/06/2017 to 30/06/2022* (Source: Fund Admin)

A : Simulation based on the performance from 29/01/2015 to 19/11/2018 of USD Class I of the sub-fund Polen Capital Focus
Global Growth Fund of the Irish fund Polen Capital Investment Funds plc managed by Polen Capital Management, LLC and
absorbed by Amundi Funds - Polen Capital Growth on 20/11/2018.
B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch
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Portfolio (158.63) Benchmark (140.28)

Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

1 year 3 years 5 years

Portfolio volatility 21.20% 21.14% 18.61%
Benchmark volatility 16.19% 20.79% 18.00%

Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s
variations around its average value. For example, market
variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of
25% per year.
Top 10 issuers (Source: Polen)

Exposure Bmk
ALPHABET INC-CL C 8.75% 1.12%
VISA INC-CLASS A SHARES 7.58% 0.59%
ADOBE INC 6.41% 0.31%
ICON PLC 6.34% 0.00%
MICROSOFT CORP 6.23% 3.29%
ABBOTT LABORATORIES 4.81% 0.34%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 4.80% 0.03%
AON PLC-CLASS A 4.62% 0.10%
AMAZON.COM INC 4.53% 1.75%
AUTODESK INC 4.38% 0.07%

Cumulative Returns * (Source: Fund Admin)

YTD 1 month 3 months 1 year 3 years 5 years Since
Since 31/12/2021 31/05/2022 31/03/2022 30/06/2021 28/06/2019 30/06/2017 29/01/2015
Portfolio -28.98% -8.36% -18.19% -26.16% 14.89% 58.63% 108.30%
Benchmark -20.18% -8.43% -15.66% -15.75% 19.81% 40.28% 65.66%
Spread -8.80% 0.07% -2.52% -10.41% -4.92% 18.35% 42.64%

Calendar year performance * (Source: Fund Admin)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portfolio 17.04% 24.37% 34.69% 2.65% 31.51% 1.29% - - - -
Benchmark 18.54% 16.25% 26.60% -9.41% 23.97% 7.86% - - - -
Spread -1.50% 8.11% 8.10% 12.06% 7.54% -6.57% - - - -

* Source: Fund Admin. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are
calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off
superior. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

Portfolio Breakdown (Source: Amundi)

Sector breakdown (Source: Polen)
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Portfolio Bmk

Geographical breakdown (Source: Polen)
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Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée)  
with a capital of 1 143 615 555 € 

AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 
Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris
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Important information

Issued by Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUNDS (the “Fund”) is a Luxembourg registered umbrella fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is
regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), number of registration B68.806. 

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus / information document and to the KIID before making any final investment decisions 

This material is for information purposes only, is not a recommendation, financial analysis or advice, and does not constitute a solicitation, invitation or offer to purchase or sell the Fund in any
jurisdiction where such offer, solicitation or invitation would be unlawful.  

This information is not for distribution and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or services in the United States or in any of its territories or
possessions subject to its jurisdiction to or for the benefit of any U.S. Person (as defined in the prospectus of the Fund). The Fund have not been registered in the United States under the
Investment Company Act of 1940 and units of the Funds are not registered in the United States under the Securities Act of 1933. Accordingly, this material is for distribution or to be used
solely in jurisdictions where it is permitted and to persons who may receive it without breaching applicable legal or regulatory requirements, or that would require the registration of Amundi or
its affiliates in these countries. 

Please note that the management company may de-notify arrangements made for marketing as regards units/shares of the Fund in a Member State of the EU in respect of which it has made
a notification.  

Investment involves risk. The decision of an investor to invest in the Funds should take into account all the characteristics or objectives of the Funds. Past performance does not predict
future results. Investment return and the principal value of an investment in the Fund may go up or down and may result in the loss of the amount originally invested. All investors should
seek professional advice prior to any investment decision, in order to determine the risks associated with the investment and its suitability. It is the responsibility of investors to read the legal
documents in force in particular the current prospectus of the Fund. Subscriptions in the Fund will only be accepted on the basis of their latest prospectus and/or, as applicable, the Key
Investor Information Document (“KIID”) available in local language in EU countries of registration. A summary of information about investors rights’ and collective redress mechanisms can be
found in English on the regulatory page at https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. 

Information on sustainability-related aspects can be found at https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. 

The information in this document is as at the date shown at the top of the document, except where otherwise stated.  

© 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) are not
warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Information. 

Austria: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable) available in German, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free
of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.at.  

Bulgaria: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.bg 

Belgium: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.be  

Czech Republic:The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.cz  

Cyprus: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (where applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.com.cy  

Denmark: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.dk  

Finland: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.fi  

France: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.fr or, for Luxembourg funds, at www.amundi.lu or at the centralising correspondence for Amundi Funds and
Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, Luxembourg branch, 5 allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg / or for First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11
avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 

Germany: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu and at www.amundi.de  

Greece: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.gr  

Hong Kong: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited, 9th
Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk 

Hungary: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.hu  

Ireland: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.ie 

Italy: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu and at www.amundi.it

Japan: The prospectus of the Fund, along with the Fact Statement, the current annual and semi-annual report can be obtained, free of charge, from the approved distributors of the funds or,
together with and all applicable regulatory information, at www.amundi.co.jp  

Liechtenstein: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu 

Luxembourg: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.lu  

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée)  
with a capital of 1 143 615 555 € 

AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 
Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris
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Important information

Macau: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor
One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk 

Netherlands: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.nl 

Norway: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.no  

Portugal: Any investment in the Fund or their respective sub-funds must be made through an authorised distributor registered with the Portuguese Securities Market Commission (Comissão
de Mercado de Valores Mobiliários or CMVM). The latest copy of the prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-
annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.pt 

Romania: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.ro  

Singapore: The prospectus of the Fund, along with the Product Highlight Sheet, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Luxembourg S.A., 5
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.com.sg 

Slovakia: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.sk  

Slovenia: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.si  

South Korea: The prospectus of the Fund, along with the Key Facts Statement, the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at Amundi Hong Kong Limited,
9th Floor One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong or at www.amundi.com.hk 

Spain: Any investment in the Funds or their respective sub-funds must be made through a registered Spanish distributor. Amundi Iberia SGIIC SAU is the main distributor for the Funds in
Spain, registered with number 31 in the CNMV’s SGIIC registry, with address at P° de la Castellana 1, Madrid 28046. A list of all Spanish distributors may be obtained from the CNMV at
www.cnmv.es. The latest copy of the prospectus of the Fund, the Key Investor Information Document (as applicable) available in Spanish and the other legal documentation can be obtained,
free of charge, at the registered office of the management company or at www.amundi.es  

Sweden: The prospectus of the Fund, along with the Key Investor Information Document (as applicable), the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg or at www.amundi.se  

Switzerland: The Representative and Paying Agent for Funds registered for public offer in Switzerland are, in respect of Amundi Funds and First Eagle Amundi: Representative - CACEIS
(Switzerland) SA and Paying Agent - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Representative – ACOLIN Fund
Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich and Paying Agent – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Free copies of the prospectus, key investor information
documents (as applicable), annual and semi-annual reports, management regulations and other information are available at the representative’s address shown above. 

Taiwan: The Chinese translation of the prospectus of the Fund, along with the Investor Brochure and the current annual and semi-annual report, can be obtained, free of charge, at
www.amundi.com.tw  

United Kingdom: The AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (the “Sub-Fund”) is a sub-fund of the Fund and has been recognised for public marketing in the United Kingdom
by the Financial Conduct Authority (the “FCA”). A distributor or platform may obtain the latest Fund prospectus, the KIID (as applicable), the articles of incorporation as well as the annual and
semi-annual reports free of charge from the facilities agent (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, United Kingdom) and at www.amundi.lu. The latest available
prospectus, including the Sub-Fund’s risk factors, as well as the KIID, as applicable, should be consulted before considering any investment in the Fund. Amundi (UK) Limited is authorised
and regulated by the FCA under number 114503. This may be checked at https://register.fca.org.uk/ and details about the extent of regulation by the FCA are available on request. Amundi
(UK) Limited does not have the permissions to sell to retail investors. Any retail investor shall invest through a duly appointed distributor or platform and obtain the above-detailed Fund and
Sub-Fund information from such distributor or platform. UK investors will not have any protection under the UK Financial Services Compensation Scheme. There will be no right to cancel an
agreement to purchase Fund units under section 15 of the FCA’s Conduct of Business Sourcebook. 

In Chile and Peru, this document is approved for use by Administradora de Fondos de Pensiones/Pension Fund Administrators and other institutional investors.  

In Mexico, this document is approved for use with institutional investors. It may not be distributed to third parties or to the public. 

US and US-Offshore (permitted jurisdictions): Amundi Distributor US, Inc., (formerly Amundi Pioneer Distributor, Inc.), 60 State Street, Boston, MA 02109 a U.S.-registered broker-dealer,
provides marketing services in connection with the distribution of products managed by Amundi Asset Management or its affiliates. Amundi Distributor US, Inc. markets these products to
financial intermediaries, both within and outside of the U.S. (in jurisdictions where permitted to do so), who in turn offer such products for sale to persons who are not United States persons.
Amundi Distributor US, Inc. engages with financial intermediaries only and does not engage in retail business. Individuals are encouraged to seek advice from their financial, legal, tax and
other appropriate advisers before making any investment or financial decisions or purchasing any financial, securities or investment-related product or service, including any product or
service described in these materials. Amundi US does not provide investment advice or investment recommendations.  

Please check the prospectus for Unit / Share classes suitable for Professional or Retail Clients. 

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée)  
with a capital of 1 143 615 555 € 

AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 
Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris
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