ข้อมูลทีควรทราบก่อนลงทุน
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560

รหัสกองทุน 037

กองทุนเปิ ดเค หุ้นระยะยาว
K Equity LTF : KEQLTF

ั ยพืนฐานดี กระจายการลงทุนในหลายกลุม่ อุตสาหกรรม
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีลงทุนในหุน้ ไทยทีมีปจจั
1
ความเสียงตํา /
ความซับซ้อนตํา

2

กองทุนรวม
กองทุนรวม
ตลาดเงินทีลงทุน ตลาดเงินทีลงทุน
ในต่างประเทศ
ในประเทศ
บางส่วน

3
กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

4
กองทุนรวม
ตราสารหนี.

5
กองทุนรวม
ผสม

6
กองทุนรวม
ตราสารทุน

7

8

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ทีลงทุนใน
สินทรัพย์
ทางเลือก

ความเสียงสูง /
ความซับซ้อนสูง

ประเภทกองทุน นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และความเสียง
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสียงอืนๆ

Equity Large Cap
ไม่ม ี
ไม่ม ี
- การลงทุนในหุน้ จะมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด
- ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทนิ โดยผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมือปฏิบตั ติ ามเงือนการลงทุนทีระบุไว้ในคูม่ อื การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว

ข้อมูลการซื.อขาย
วันทําการซื.อ (T)
วันทําการขายคืน (T)
มูลค่าขัน. ตําในการซื.อ / ขายคืน
วันรับเงิ นค่าขายคืน
วันประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุน

ทุกวันทําการซือขายภายในเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือขายภายในเวลา 15.30 น.
500 บาท / ไม่กาํ หนด
บัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนเงินเข้าวันที T+4
วันที T+1

ค่าธรรมเนี ยม (รวมภาษี มลู ค่าเพิ มแล้ว)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื.อคืน
ค่าธรรมเนี ยมซื.อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลียน
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ยกเว้น
1.50% ของมูลค่าซือขาย (กรณีถอื ครอง 1 ปีขนไป
ึ จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม)
ไม่ม ี
สับเปลียนภายในบลจ.กสิกรไทย ยกเว้น / สับเปลียนไปบลจ.อืนเก็บ 1.50% ของมูลค่าซือขาย
1.8725% ต่อปีของ NAV
0.03% ต่อปี ของ NAV
0.1284% ต่อปีของ NAV
ตามจ่ายจริง

ผูล้ งทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี.ชวนได้ทีบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื.อคืนหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ มเติ ม www.kasikornasset.com หรือ KAsset Contact Center 02-6733888
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ข้อมูลทีควรทราบก่อนลงทุน
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รหัสกองทุน 037

สัดส่วนการลงทุน (% ของเงิ นลงทุน)
สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภททรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกตามอุตสาหกรรม

1. หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
2. เงินฝากและตราสารหนีสถาบันการเงิน

97.31 %
2.69 %

1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคาร
พลังงานและสาธารณู ปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครืองดืม
พาณิชย์

18.70 %
18.49 %
9.15 %
9.07 %
8.48 %

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออก-หุ้น
1. บมจ.ปตท.
2. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
3. บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
4. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
5. บมจ.ซีพี ออลล์

10.29 %
7.10 %
7.03 %
6.22 %
5.22 %

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
KEQLTF
กองทุนรวม
ดัชนี ชี.วดั
ความผันผวนของ
ผลการดําเนิ นงาน

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560*
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตังแต่จดั ตังกองทุน
2.29%
4.46%
8.31%
3.31%
6.53%
9.19%
9.35%
1.86%

5.46%

11.82%

4.00%

6.88%

8.00%

7.40%

6.18%

7.40%

12.45%

13.42%

16.05%

22.09%

21.31%

* วันทําการสุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วนั ทําการก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานกับกองทุนอืนทีอยู่ในประเภทเดียวกันแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(ผลตอบแทนทีมีอายุเกิ น 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี )
ประเภทกองทุนรวม
ตาม AIMC

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 5

3.08

8.09 13.35

6.80 10.75 11.93

5.78

6.99 11.96

9.27 11.94 20.83

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 25

2.63

5.88 11.89

5.02

8.35 10.59

5.99

7.08 12.30

9.82 12.10 21.30

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 50

2.30

5.06 10.58

4.43

7.45 10.10

6.11

7.33 12.47 10.10 12.33 21.70

4.00

6.84

*

Equity Large Cap

3M

ผลการดําเนิ นงาน (%)
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
6M 1Y 3Y 5Y 10Y
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Peer Percentile

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 95

1.12

2.47

9.41

9.76

6.31

7.59 12.72 11.01 12.98 21.94

7.94

1.13

5.77

9.13

6.76

8.01 12.94 11.38 14.25 22.14

*

4.06

*
*
*
*

1.68

*
*

*
*
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 75

*
*

หมายเหตุ
1) * คือ ผลการดําเนินงานและความผันผวนของกองทุนเปิดเค หุน้ ระยะยาว
2) เปอร์เซ็นต์ไทล์ท ี 1 คือ อันดับทีดีทสุี ด

ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มได้ท ี www.aimc.or.th

ผูล้ งทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผลการดําเนิ นการในอดีตของกองทุน มิ ได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต
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หนังสือชีช! วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560
Fund ID : 037
ข้ อมูลสรุปนี Fเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี Fชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสียง และเงือนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนันF ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี Fชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึงสามารถขอได้ จากผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากหนังสือชี Fชวน
ทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที Website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
F F หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื Fอหน่วยลงทุน
โดยควรลงทุนเมือเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี F เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ Fนจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดเค หุ้นระยะยาว (K Equity LTF : KEQLTF)
ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมตามที&แสดงใน
ข้ อมูลที&ใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื&อบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ความถี&ในการเปิ ดซือ! ขายหน่ วยลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ขนาดกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Equity Large Cap

บลจ. กสิกรไทย จํากัด

ได้ รับอนุมัติจัดตัง! กองทุนรวมโดย

สํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
กองทุนรวมนีเ! ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่

สํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ใช่

ได้ รับการรับรอง CAC1
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ชื&อผู้ประกัน
ทุกวันทําการ
วันที&จดทะเบียน
อายุโครงการ
ไม่เกิน 2.4343% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ปั จจุบนั 2.1109% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ าหน่ วยลงทุน
13,105.59 ล้ านบาท
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี&ยงของกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์ สินที&กองทุนรวมลงทุน
• ลงทุนในตราสารแห่งทุนทีมีปัจจัยพื Fนฐานดี มีความมันคง โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื Fอขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงแต่จะไม่ลงทุนในตราสาร
ทีมีลกั ษณะของสัญญาซื Fอขายล่วงหน้ าแฝง (Structured notes)

กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี Fวัด (Active management strategy)

ไม่มี
19 ตุลาคม 2547
ไม่กําหนด
30.8999 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
กองทุนนี Fเหมาะกับผู้ลงทุนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ค่อนข้ างสูงทีระดับ 6 ขึ Fนไป และยอมรับ
เงือนไขเกียวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึงก็คือ เมือลงทุนแล้ วต้ องถือหน่วยลงทุนไว้ ไม่น้อยกว่า
7 ปี ปฏิทิน โดยผู้ลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมือปฏิบตั ิตามเงือนไขการลงทุน

ปั จจัยความเสี&ยงที&สาํ คัญ
• ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
• ความเสียงทีราคาหุ้นอาจเปลียนแปลงอันเนืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผู้ออกตราสาร (Business Risk)
• ความเสียงทีเกิดจากกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์นนๆ
ั F ได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควร (Liquidity Risk)
• ความเสียงทีเกิดจากระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพือป้ องกันความเสียง จะขึ Fนกับ
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคตของบริษัทจัดการ ซึงอาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงหมด
ัF
และเกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากโดยเกิดจากปั จจัยต่างๆ ซึงส่งผล
ให้ ราคาของสัญญาซื Fอขายล่วงหน้ ามีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ

ปั จจัยที&ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
• ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมันคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้ แก่ นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง ฯลฯ
คําเตือนที&สาํ คัญ
• ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมันคงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ • ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลา
• ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของ ทีกําหนดไว้ ในหนังสือชี Fชวน
นักลงทุนประเภทต่างๆ
• หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี Fจะนําไปจําหน่ายจ่ายโอนจํานําหรือนําไปเป็ นประกันมิได้
• ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมทีกองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบี Fย การแข่งขัน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิ
การเปลียนแปลงด้ านกฎหมาย ฯลฯ
ตามเงือนไขการลงทุนและจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีเคยได้ รับและเงินเพิมตามมาตรา 27
• ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผู้บริหาร ฯลฯ
แห่งประมวลรัษฎากรด้ วย
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์
ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐฯ พลเมืองสหรัฐฯ
หรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐฯ รวมถึงกองทรัพย์สิน
ดัชนีชีว! ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วน ซึงจัดให้ มีขึ Fนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
*** มีการเปลียนแปลงดัชนีชี Fวัดตังแต่
F 1 มกราคม 2560 ***
1 โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สนิ ที&กองทุนรวมลงทุน
(1) สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที&กองทุนรวมลงทุน (% ของเงินลงทุน)
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน : 97.31%
เงินฝาก และตราสารหนีสถาบันการเงิน : 2.69%

(2) ชื&อทรัพย์ สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกแยกตามอุตสาหกรรม (% ของเงินลงทุน)
ธนาคาร
18.70%
พลังงานและสาธารณูปโภค
18.49%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9.15%
อาหารและเครืองดืม
9.07%
พาณิชย์
8.48%
ตราสารทุน 5 อันดับแรกแยกตามผู้ออกตราสาร (% ของเงินลงทุน)
บมจ.ปตท.
10.29%
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
7.10%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
7.03%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
6.22%
บมจ.ซีพี ออลล์
5.22%
หลักทรัพย์อืน ๆ
61.45%
หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560
ทังนี
F F ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที Website www.kasikornasset.com

ผลการดําเนินงาน (%)
Equity Large Cap

ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที& 31 พ.ค. 60*
% ตามช่ วงเวลา
% ต่ อปี
153.5666667 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตัง! แต่ จดั ตัง!
กองทุนรวม
2.29% 4.46% 8.31% 3.31% 6.53% 9.19%
9.35%
Benchmark
1.86% 5.46% 11.82% 4.00% 6.88% 8.00%
7.40%
0.54
-0.34
-1.02
-0.16 -0.04
0.33
0.48
Information Ratio2
ความผันผวนของ
6.18% 7.40% 12.45% 13.42% 16.05% 22.09%
21.31%
ผลการดําเนินงาน
* วันทําการสุดท้ ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ ใช้ วนั ทําการก่อนหน้ า
2

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมือเทียบกับความเสียง

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที Website: www.kasikornasset.com
ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปี ปฏิทนิ )
40.00%

Fund

20.00%
10.00%
0.00%
2555

สอบถามข้ อมูลเพิ&มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ทีอยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชันF 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com Email : ka.customer@kasikornasset.com
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติม และรับหนังสือชี Fชวน และโครงการและข้ อผูกพันได้

2556

2557

2558

2559

-10.00%
-20.00%

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

ค่ าธรรมเนียม
• ค่ าธรรมเนียมที&เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
การจัดการ
ไม่เกิน
1.8725 ปั จจุบนั
1.8725
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน
0.1070 ปั จจุบนั
0.0300
นายทะเบียน
ไม่เกิน
0.1338 ปั จจุบนั
0.1284
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ 1
ไม่เกิน ตามทีจ่ายจริง ปั จจุบนั
0.0800
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
F
ไม่เกิน
2.4343 ปั จจุบนั
2.1109
1
เป็ นข้ อมูลของรอบปี บญ
ั ชีล่าสุด
• ค่ าธรรมเนียมที&เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ! ขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกิน
2.00
ปั จจุบนั
ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการรับซื Fอคืน
ไม่เกิน
ไม่มี
ปั จจุบนั
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนด
ไม่เกิน
1.50
ปั จจุบนั
1.50
ถือครองตํากว่า 1 ปี
ไม่เกิน
ไม่มี
ปั จจุบนั
ไม่มี
ถือครอง 1 ปี ขึ Fนไป
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนภายในบลจ.กสิกรไทย ไม่เกิน
ไม่มี
ปั จจุบนั
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนไปบลจ.อืน
ไม่เกิน
1.50
ปั จจุบนั
1.50
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้ รับ ดังนันF ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

Benchmark

30.00%

ข้ อมูลการซือ! /ขายหน่ วยลงทุน
• จํานวนเงินทุนโครงการ
10,000
ล้ านบาท
• การซือ! หน่ วยลงทุน :
วันทําการซื Fอ
ทุกวันทําการโดยซื Fอได้ ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
F าของการซื FอครังF แรก
500
บาท
มูลค่าขันตํ
F าของการซื FอครังF ถัดไป
500
บาท
มูลค่าขันตํ
F าของการซื Fอแบบสมําเสมอโดยหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต 500 บาท
• การขายคืนหน่ วยลงทุน :
วันทําการขายคืน (T)
ทุกวันทําการโดยขายคืนได้ ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
F าของการขายคืน
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
F า
ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้ า T+4 วันทําการ
- บัญชีธนาคารอืน นําฝากเช็ค T+4 วันทําการ
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที Website: www.kasikornasset.com
บริษัทจัดการ โทร. 0 2673 3888 และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือโทร. 0 2888 8888

รายชื&อผู้จัดการกองทุน
ชื&อ-นามสกุล
คุณนฤมล ว่องวุฒิพรชัย

ผู้จดั การกองทุนหลักตราสารทุน

วันที&เริ&มบริหารกองทุนนี !
20 ตุลาคม 2551

ช่ องทางการลงทุนและบริการเสริม
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและผู้สนับสนุนการขายอื&น
ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการอื&นๆ
• K-Cyber Invest
• สับเปลียนภายในกองทุน LTF ของ KAsset
• K-Mobile Banking Plus
• K-Saving Plan
• รับชําระด้ วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

ทีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื Fอคืนหน่วยลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
F ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุนซึงผู้ลงทุน อาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในหนังสือชี Fชวน
• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ Fนอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Fอคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสือชี Fชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Fมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี Fชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนั Fน ทั Fงนี F บริ ษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี Fชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม

และขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าว ถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอ& ืนสําคัญผิด

