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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุนของกองทุน KAB22A
กองทุ น มี น โยบายที จะนํ าเงิ น ไปลงทุ น ในต่ างประเทศ โดยจะเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MDI (กองทุ นหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลีย
ในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ N ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตรา
สารหนีS ในภูมิภาคเอเชียทีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความ
น่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ทัSงนีS กองทุ นอาจลงทุ นในสัญ ญาซืS อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อการเพิ มประสิทธิ ภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้
สูงขึS นหรือเพือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซืS อขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียง
ด้านอัตราแลกเปลียนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญา
ซืS อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
นอกจากนีS กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าที สามารถลงทุนได้ (Non –
Investment Grade) เฉพาะกรณี ที ตราสารหนีS นัS น ได้รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื อถื อ ที สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านัSน
 นโยบายการลงทุ นของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1
(กองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมือครบกําหนด
อายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รบั ประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น) กองทุ นหลักมุ่งหวังที จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์การลงทุ น
โดยใช้กลยุ ท ธ์ Buy-and-hold ผ่ านการลงทุ นในตราสารหนีS ที อยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการ
ติดตามความเสียงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) มีระยะเวลาลงทุนประมาณ ปี เดื อน นับจากวันสิS นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial
Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนีS ในภูมิภาค
เอเชี ยที อยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ งออกโดยผูอ้ อกตราสารที ได้รบั การคัดเลื อกตามดุ ลยพิ นิจของ
ผู จ้ ัดการกองทุ น (เช่ น รัฐบาล หน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนื อรัฐ (supranational entities)
บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน และธนาคาร) ซึ งผูอ้ อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที
พัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียในที นีS หมายถึ งทุ กประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี ปุ่ น แต่รวมถึ งประเทศ
ออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
KAB22A
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นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (ต่อ)
 กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) มากกว่าร้อยละ m ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความ
น่ าเชือถื อตํากว่าที สามารถลงทุ นได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนีS ที ไม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชือถือ (Unrated) น้อยกว่าร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุ นหลักเน้นลงทุ นในตราสารหนีS ที อยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุ นในสัญญาซืS อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือการป้ องกันความเสียงเท่านัSน
 กองทุ นหลักอาจลงทุ นในตราสารหนีS ที อยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที ออกหรื อรับ ประกันโดย
ประเทศใดประเทศหนึ ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ n ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ น
และอาจลงทุนในตราสารหนีS ภาครัฐทีออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ ง (รวมถึงรัฐบาลหรือ
หน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานท้องถินของประเทศนัSน) ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุน
ได้ (Non-investment Grade) หรือไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ I
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนีS ทีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ที ออกหรื อรับ ประกัน โดยหน่ ว ยงานในประเทศจี น ได้ไม่เกิ น ร้อยละ ของมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ของ
กองทุน
ลักษณะสําคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022
ชื6อกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022
Share Class
Class A(USD)-MD1
ประมาณ ปี เดือน และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมือ
อายุโครงการ
ครบกําหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน
กองทุนตราสารหนีS
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายจ่ายปั นผล
ทุกเดือน (ยกเว้นเดือนแรกภายหลังวันจดทะเบียนกองทุน)
บริษทั จัดการ
Invesco Hong Kong Limited
ตัวชี2 วัด
ไม่มี
Website
https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK
* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 คาดว่าจะจดทะเบียนกองทุนในวันที
N ตุลาคม
จึงมีความเสียงทีกองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากทีกองทุน KAB22A
เสนอขายหน่ วยลงทุนแล้วเสร็จ
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุน KAB22A
กองทุ นลงทุ นในกองทุ นหลัก ซึ งมี ก ลยุ ท ธ์การลงทุ น แบบถื อครองทรัพ ย์สินที ลงทุ น ไว้จ นครบอายุ โครงการ
(buy-and-hold) เพือให้ได้ผลตอบแทนในอัตราทีเหมาะสม
KAB22A
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กองทุนรวมนี2เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนทีต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสียงจากการลงทุนตราสารหนีS ในภูมิภาคเอเชีย
 ผูล้ งทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุน้ ได้
 ผูล้ งทุนทียอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากทีกองทุนลงทุ น
ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีS ยคืนได้
 ผูล้ งทุนทีสามารถรับความเสียงจากอัตราแลกเปลียนได้

กองทุนรวมนีS ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนทีเน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุ นที ต้องการลงทุ นเฉพาะในตราสารหนีS ที มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสียงจากความผัน
ผวนของราคาตํา เนื องจากกองทุนนีS ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
 ผูล้ งทุนทีต้องการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพือรับเงินก่อนระยะเวลา ปี เดือน

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี6ยงของกองทุนนี2
 อ่านหนังสือชีS ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีS ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที6สาํ คัญ
 กองทุ น KAB22A อาจมี ก ารลงทุ นในสัญ ญาซืS อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) ทํ า ให้อ าจมี ค วามเสี ยงมากกว่ า กองทุ น ที ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน้อยกว่า จึงอาจมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุ น
ในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุ น KAB22A อาจลงทุ น ในสัญ ญาซืS อขายล่ ว งหน้ า เพื อป้ อ งกัน ความเสี ยงด้านอัต ราแลกเปลี ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนัSน กองทุนจึงอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Exchange Rate Risk)
 กองทุนหลักอาจลงทุ นในตราสารหนีS ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าที สามารถลงทุ นได้ (Non -Investment
Grade) และตราสารหนีS ทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือ (Unrated) ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงสูงขึS นจาก
การไม่ได้ชาํ ระคืนเงินต้นและดอกเบีS ย
 กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารหนีS ทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซืS อขายตราสารหนีS ได้ในเวลาที
ต้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
 เนื องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัSน การเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุน
ลงทุ น อาทิ การเปลียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุ น
ของกองทุ นได้ รวมถึ งการออกมาตรการที อาจส่ งผลให้ผู ้ลงทุ นได้รับ เงิ นค่ าขายคื นหน่ ว ยลงทุ นล่ าช้ากว่า
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีS ชวน
 กองทุ นหลัก มี การลงทุ นในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market) ทําให้ผูล้ งทุ นมี ความเสี ยงจากมูลค่าหน่ วย
ลงทุ นที อาจผันผวนมากกว่ากองทุ นอืนที มีนโยบายกระจายการลงทุ นในตลาดที พัฒนาแล้ว และผูล้ งทุ นอาจ
ขาดทุนหรือได้รบั เงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรก
 กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
 กองทุ นหลักคาดว่าจะจดทะเบี ยนกองทุ นในวันที N ตุ ลาคม
จึงมีความเสียงจากการเกิดเหตุ การณ์
ใดๆที อาจส่ งผลให้ก องทุ นหลัก ไม่ส ามารถจดทะเบี ยนกองทุ น ได้ ดังนัS น หากกองทุ นไม่ส ามารถลงทุ นใน
กองทุ นหลักอันเนื องมาจากเหตุ ดังกล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสังซืS อหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
เต็มจํานวน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกองทุน
ตัวอย่าง
 เนื องจากกองทุนหลักเปิ ดให้ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีทีมีการขายคืนเป็ นจํานวนมากอย่างมี
นั ยสําคัญ และบริษัทจัดการพิ จารณาแล้วว่า การขายคื นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุ นหรือผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนหลัก ซึงทําให้การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีทีกองทุนหลัก
แจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้
 กองทุ นหลัก อาจเลิ ก กองทุ น ก่ อนครบอายุ เมื อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ บ างอย่าง เช่ น เมื อมูล ค่ าทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ ของ
กองทุ นน้อยกว่า ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเที ยบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุ น
(Class) น้อยกว่า I ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน
ทัSงนีS ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักจะได้รบั การแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย I เดือนก่อนเลิกกองทุน
KAB22A

5

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี6ยงของกองทุนรวม

ปั จจัยความเสี6ยงที6สาํ คัญ
• ความเสี6ยงจากการผิดนัดชําระหนี2 ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class
A(USD)-MD1
ตํา6
AA, A
BBB
ตํากว่
6 า BBB unrated สูง
หมายเหตุ: แรเงากรณีทีกองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่ าเชือถือ (credit rating) นัSนเกินกว่า 20% ของ NAV
• ความเสี6ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1
ตํา6
< h เดือน h เดือน - i ปี
1 - h ปี
3 - T ปี
> T ปี
สูง
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (SD)
ตํา6
< 5%
5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

สูง

• ความเสี6ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ6ง (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสารรวม
≤ 10%
สูง
ตํา6
10% - 20% 20% - 50% 50% - 80%
> 80%
• ความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของอัตราแลกเปลี6ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสียง FX
ตํา6
KAB22A

ทั2งหมด/เกือบทั2งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง
6

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที6ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1
สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที6มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด it อันดับแรกที6กองทุน Invesco
Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน
China
United States
India
Indonesia
Hong Kong
United Kingdom
Mexico
Italy
United Arab Emirates
Germany

46.00%
15.00%
13.50%
6.00%
5.00%
4.00%
3.50%
2.00%
1.00%
1.00%

สัดส่วนการลงทุนตามอันดับความน่าเชื6อถือของตราสารหนี2 ที6กองทุน Invesco Asian Bond Fixed
Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันที II กันยายน
KAB22A
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได้รบั
ดังนัSน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื2อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื2 อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี6ยน

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
1.00
0.25
ไม่มี
ไม่มี
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนี ยมการรับซืS อคืนและค่าธรรมเนี ยมการสับเปลียนกรณีทีเป็ นค่าธรรมเนี ยมการรับซืS อคืนจะ
เรียกเก็บเข้ากองทุน
- ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อืนใดแล้ว
KAB22A
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จา่ ยทั2งหมด

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

3.00%

ไม่เรียกเก็บ

2.50% ต่อปี

0.60% ต่อปี
ประมาณ 0.80% ต่อปี

* ในกรณีทีกองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพือเป็ นค่าตอบแทนเนื องจากการทีกองทุนนําเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนิ นการให้เงินจํานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี2วัด : ไม่มี เนื องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึงไม่มีตวั ชีS วัดและเป็ นกองทุนทีมีอายุโครงการ
โดยมีการบริหารแบบ buy-and-hold เพือให้ได้ผลตอบแทนในอัตราทีเหมาะสม
ประเภทกองทุนรวมเพื6อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ -

ข้อมูลอื6นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที6จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื2 อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
n ตุลาคม
ประมาณ ปี เดือน โดยไม่ตากว่
ํ า ปี เดือน และไม่เกิน ปี 7 เดือน
จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท และเพิมได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท
วันทําการซืS อ
: I - ตุลาคม
มูลค่าขันS ตําของการซืS อ
:
บาท
การสับเปลียนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสัSน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีS ระยะสัSน และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพือซืS อกองทุนนีS
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัSงแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ีมีถินฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขึSนและดําเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนแบบรับซืS อคืนหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติทุก เดือน ทัSงนีS การรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึS นอยูก่ บั การ
พิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดย
บริษัทจัดการอาจกําหนดวันรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนครัSงแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า
เดือนนับจากวันทีจดทะเบียนได้
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การรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกินปี ละ 4 ครัSง โดยขึS นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และนําเงินค่ารับซืS อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติเข้าบัญชี
เงินฝากตามทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันทีเปิ ดบัญชีกองทุน
ในการรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายเมือครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนําเงินค่า
รับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไปซืS อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามทีระบุ
ไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ณ วันทําการรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนีS ทัSงนีS บริษัทจัดการจะ
ประกาศวันทําการรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน วัน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+ คือ วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+2 เวลา I . น.)
รายชื6อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื2 อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี2 ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที6อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที www.kasikornasset.com
คุณกันตยา พสุหิรญ
ั นิ กร ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันทีเริมบริหารกองทุนนีS : n ตุลาคม
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซืS อคืนอืนๆ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ทีอยู่ : n / อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัSน และชัSน I ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ I n
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3888
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
คุณสามารถตรวจสอบธุ รกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที
www.kasikornasset.com

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัSงไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสียงจากการลงทุนซึงผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตัSง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชีS ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีS มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีS ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนทีเสนอขายนัSน ทัSงนีS บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีS ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที
กันยายน
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผูอ้ ืนสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสี6ยง
 ความเสี6ยงจากการผิดนัดชําระหนี2 ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชือถือของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซึงเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนีS โดย
พิจารณาจากผลการดําเนิ นงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนีS
ระดับ
การลงทุน

ระดับที
น่ าลงทุน

ระดับที
ตํากว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตําทีสุดทีจะไม่สามารถ
ชําระหนีS ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
Baa

ตํากว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียงตํามากทีจะ
ไม่สามารถชําระหนีS ได้ตามกําหนด
ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีS ได้ตามกําหนด
ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนีS ได้ตาม
กําหนด
ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีS ได้ตามกําหนด

 ความเสี6 ย งจากความผั น ผวนของมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี ยงที มู ล ค่ า ของ
หลักทรัพย์ทีกองทุ นรวมลงทุ นจะเปลียนแปลงเพิมขึS นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัSงในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึงพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุ นรวม หากกองทุ นรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุ นรวมมีความผันผวนจากการเปลี ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
 ความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของอัตราแลกเปลี6ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึ ง การเปลียนแปลง
ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วง
ทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที บาทแข็ง กองทุ นรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุ นในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึS นกว่าเดิ มด้วย
เช่นกัน ดังนัSน การป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียงจาก
ดังกล่าว ซึงทําได้ดงั ต่อไปนีS
- ป้ องกันความเสี6ยงทั2งหมดหรือเกือบทั2งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- ป้ องกันความเสี6ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสียงไว้อย่างชัดเจน :
ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
- อาจป้ องกันความเสี6ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน เนื องจากการป้ องกันความเสียงขึS นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่า
จะป้ องกันความเสียงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี6ยงเลย : ผูล
้ งทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
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หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นาํ เงินค่ารับซื2 อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื2 อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน ...................................................................................................................... (“กองทุนต้นทาง”)
บัญชีกองทุนเลขที ……………………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด (“บริษัท”) นําเงินค่ารับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ในงวดสุ ดท้ายของกองทุนต้นทางไปซืS อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ทีข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนีS
(โปรดเลือกเพียง I กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)

เลขทีบัญชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั2น (K-TREASURY)

เลขทีบัญชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี2 ระยะสั2น (K-SF)

เลขทีบัญชีกองทุน ………………………………………………

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนํ าเงินค่ารับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซืS อหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามทีข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีข้าพเจ้าจะได้รบั จะคํานวณโดยใช้ราคาขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ข้าพเจ้าได้ศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลในหนั งสือชีS ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึ งความเสียงของกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางแล้ว
ลงชือ .......................................................... ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
วันที ..........................................................
หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลียนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์

nm I•m หรือ

nm I•N โทรสาร

m

m•

สําหรับเจ้าหน้าที6
ผูร้ บั .................................................

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

วันที .................................................

วันที ...........................................................

-เอกสารฉบับนีS มีไว้สาํ หรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซืS อคืนหน่ วยลงทุนเพือแนบกับใบคําสังซืS อหน่ วยลงทุน-
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