Fund ID: D99
IPO : 10 – 20 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเค หุน้ ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ ยงชีพ
K Thai Equity CG RMF (KTHAICGRMF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหุน้ ของบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์รัปชัน่ (CAC) ซึ่ งการพิจารณาการกํากับดูแลกิจการที่ ดีอาจ
พิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management)
 กลยุทธ์ในการบริหารการลงทุน
มุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี ชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถถือหน่ วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปี และถือหน่ วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินเพื่อวัยเกษี ยณและสามารถลงทุนในระยะยาวโดยผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี เมื่อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ น หรือลดลงจน
ตํา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ทัว่ ไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
•
•
•
•
•

ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการใช้เงินก่อนอายุ 55 ปี
ผูล้ งทุนที่มีอายุเกิน 55 ปี แต่ตอ้ งการใช้เงินก่อนถือหน่ วยลงทุนครบ 5 ปี
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ และไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้เลย
ผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงจาการลงทุนในหุน้ ไม่ได้
ผูล้ งทุนที่คาดหวังว่ากองทุนจะมีผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี ชี้วัดตลอดเวลา

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สาํ คัญ

 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
 กองทุนนี้ อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ Efficient Portfolio Management และ
หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ทําให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง เนื่ องจากใช้เงินในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 หน่ วยลงทุนของกองทุน RMF นี้ จะนําไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน RMF จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้รบั และเงินเพิ่มเติมตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างตํา่
เสี่ยงตํา่
ตํา่

1

2

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5 6

7

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก
สูง

ปั จจัยความเสีย่ งที่สาํ คัญ
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
ตํา่

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

large cap

mid/small

sector

>25%

สูง

กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
ตํา่
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการจะนําค่าธรรมเนี ยมการจัดการดังกล่าวไปบริจาคในอัตราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่
เรียกเก็บจากกองทุน ให้กบั หน่ วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และหรือหน่ วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่ องกับหน่ วยงานดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้ อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

2.00%

ยกเว้น

2.00%
0.25%
1.00 แต่ไม่ตาํ ่ กว่า 200 บาท(1)

ยกเว้น
ยกเว้น
1.00%(1)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
(1) ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด บลจ.จะยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจนกว่าจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเป็ นอย่างอื่น
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน
- N/A -

2. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ - N/A 3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ - N/A 4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
Equity General
5. ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด
- N/A -

6. ตัวชี้ วัดของกองทุน (Benchmark)

ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

KTHAICGRMF

ไม่มี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
22 พฤศจิกายน 2560 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2560
เสนอขายครั้งถัดไป : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
จํานวนเงินทุนโครงการ : 2,000 ล้านบาท
วันทําการซื้ อ : ทุกวันทําการซื้ อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํา่ ของการซื้ อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขั้นตํา่ ของการซื้ อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื้ อขายภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นตํา่ ของการขายคืน
: 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นตํา่
: ไม่กาํ หนด
คํานวณ NAV
: ทุกสิ้ นวันทําการ (T)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทําการนับจากวันคํานวณ NAV (T+4)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
www.kasikornasset.com
คุณวินิทร ผ่องใส ผูจ้ ดั การกองทุน
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 22 พฤศจิกายน 2560
N/A
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
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
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.kasikornasset.com
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 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทาน
ข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จและ
ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด

คําอธิบายความเสี่ยง


ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่า

ของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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