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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุนของกองทุน KFF22I
กองทุ นมีนโยบายลงทุ นในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตราสารหนี้ รวมทั้ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุน จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุ นอาจลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งด้า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ทั้ง นี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี สัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้า แฝง (Structured Note) ธุ ร กรรมให้ยื ม
หลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
 กองทุนต่างประเทศที่กองทุน KFF22I จะลงทุนมากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ชื่อกองทุน
Share Class
อายุโครงการ
ประเภทกองทุน
สกุลเงิน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการ
ตัวชี้ วัด
Website

KFF22I

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII
Class C(USD)-Acc
ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบ
กาหนดอายุโครงการ
กองทุนตราสารหนี้
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ไม่จ่ายเงินปั นผล
Invesco Hong Kong Limited
ไม่มี
https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc
กองทุ นต่ างประเทศมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่ วงระยะเวลาการลงทุ น และจ่ ายคื นเงิ นต้นเมื่อครบ
กาหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รบั ประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น) กองทุน ต่างประเทศมุ่งหวังที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์
การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมี
การติดตามความเสี่ยงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี นับจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer
Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc
กองทุ นต่ างประเทศจะลงทุ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ท ธิ ของกองทุ นในตราสารหนี้ ใน
ภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การคัดเลือกตามดุลยพินิจของ
ผู ้จัด การกองทุ น (เช่ น รัฐ บาล หน่ ว ยงานของรัฐ องค์ก ารระหว่ า งปร ะเทศเหนื อ รัฐ (supranational entities)
บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน และธนาคาร) ซึ่งผูอ้ อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว โดยภูมิภาคเอเชียในที่นี้หมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและ
นิ วซีแลนด์
 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ (Unrated)
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น
 กองทุ นต่ างประเทศอาจลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ อยู่ใ นสกุ ลเงิ น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ ออกหรื อรับประกันโดย
ประเทศใดประเทศหนึ่ ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารหนี้ ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง (รวมถึงรัฐบาลหรื อหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงาน
ท้องถิ่นของประเทศนั้ น) ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุ นได้ (Non-investment Grade) หรือไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่
ออกหรือรับประกันโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII คาดว่าจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
(IPO) ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากที่กองทุน
KFF22I เสนอขายหน่ วยลงทุนแล้วเสร็จ

KFF22I

3

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุน KFF22I
ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ
เงินฝากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชีย
 ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตา่ กว่าหุน้ ได้
 ผูล้ งทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน
ไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาตา่ เนื่ องจากกองทุนนี้ ไม่ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ

KFF22I
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ทาให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่
น้อยกว่า จึงอาจมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุ นอาจลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุ ลยพินิจ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 เนื่ องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นได้
รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผูล้ งทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชี้ ชวน
 กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มี
สภาพคล่องตา่ จึงอาจไม่สามารถซื้ อขายตราสารหนี้ ได้ในเวลาที่ตอ้ งการหรือในราคาที่เหมาะสม กองทุนอาจ
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
 กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทาให้ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจาก
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว และผู ้
ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 เนื่ องจากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเปิ ดให้ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ในกรณีที่มีการขายคืนเป็ น
จานวนมากอย่างมีนัยสาคัญ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนหรือผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งทาให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศแจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการเลิกกองทุน
ก่อนครบอายุโครงการได้
 กองทุ นอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่ คาดหมายไว้ หากผูอ้ อกตราสารหรือธนาคารที่ ก องทุ น
ลงทุนไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
AAA
ต ่า
AA, A
BBB
ต ่ากว่า BBB

unrated

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต ่า < 3 เดือน 3 เดือน - 1 ปี
1 - 3 ปี
3 - 5 ปี
ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)
ต ่า
< 5%
5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 5 ปี

> 25%

สูง

สูง

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
≤ 10%
สูง
ต ่า
10% - 20% 20% - 50% 50% - 80%
> 80%
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
สูง
ต ่า
≤ 20%
20% - 50% 50% - 80%
> 80%
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และ Financial
• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
สูง
ต ่า
≤ 20%
20% - 50% 50% - 80%
> 80%
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX
ต ่า

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50-100% ของเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ
KFF22I
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การประมาณการตราสารและสัดส่วนที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน*

อันดับความ
สัดส่วนการ
น่าเชื่อถือของ
ลงทุน
ผูอ้ อกตราสาร** โดยประมาณ

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII,
Class C(USD)-Acc
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนี เซีย
Baa2/Moody's
เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์
Aa3/Moody's
เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน
A1/Moody's
รวม

60.01%
13.33%
13.33%
13.33%
100.00%

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสาร
ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
กับผลตอบแทนที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่
บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII, Class C(USD)-Acc
สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรกที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc คาดว่าจะลงทุน
China
India
United Arab Emirates
Malaysia
Bahrain
Indonesia
Singapore
Kuwait
Qatar
Japan

59.50%
11.50%
7.50%
3.50%
3.00%
3.00%
3.00%
2.00%
2.00%
1.50%

สัดส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc คาดว่าจะลงทุน
Financial
Real Estate
Energy
Industrial
Basic Materials

37.50%
28.50%
11.50%
5.00%
5.00%

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIII, Class C(USD)-Acc
สัดส่วนการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc คาดว่าจะลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
KFF22I
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างประเทศ
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VIII, Class C(USD)-Acc
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมด

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

3.00%

ไม่เรียกเก็บ

2.50% ต่อปี

0.40% ต่อปี
ประมาณ 0.55% ต่อปี

* ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุน
ในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีตวั ชี้ วัด และ
บริหารจัดการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้อง
เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตา่ กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
จานวนเงินทุนของโครงการ : 4,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 600 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ : 5 – 11 พฤษภาคม 2564
เวลาทาการซื้ อ : เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
ยกเว้น วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เปิ ดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.
*** บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค
ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (11 พฤษภาคม 2564) ***
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อ : 500 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะ
สั้น กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อ
กองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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วันทาการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายในกาหนดอายุ
โครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รับทราบ

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
คุณกันตยา พสุหิรญ
ั นิ กร ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.kasikornasset.com

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 27 เมษายน
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตา่ กว่า
BBB

ตา่ กว่า
BBB(tha)

ตา่ กว่า
Baa

ตา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงตา่ ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

 ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุ นกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
- ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรม ใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วง
ที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมด้วย
เช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก
ดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :
ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ยงขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่า
จะป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล
้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ...................................................................................................................... (“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที่ ……………………………………………………………………………………………….

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด (“บริษัท”) นาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้
(โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (K-SF)

เลขที่บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุน
ปลายทางตามที่ขา้ พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จะคานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที่ ..........................................................

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั .................................................

ผูต้ รวจสอบข้อมูล .........................................

วันที่ .................................................

วันที่ ...........................................................

-เอกสารฉบับนี้ มีไว้สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน -
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