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กองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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KAB24A-UI
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

กองทุนนี้ ไม่ถูกจากัดความเสีย่ งด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั ่วไป อีกทั้งผูล้ งทุนไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่รบั ผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุนของกองทุน KAB24A-UI
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Invesco
Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 (กองทุ นหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ใน
ภูมิภาคเอเชียที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้ นหรือ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุ น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Notes)
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ไ ด้รับการจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ (Unrated Securities) ทั้งในและ
ต่างประเทศตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุน
รวมหน่ วยลงทุ น (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุ นรวมที่ มีการลงทุ นโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนซึ่งขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด
โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดาเนิ นการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
 นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
(กองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกาหนด
อายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รบั ประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น) กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์การลงทุน
โดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีการติดตาม
ความเสี่ยงในเชิ งรุ ก โดยจะเน้นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุ นได้
(Investment Grade) ตลอดระยะเวลาลงทุ นประมาณ 3 ปี นั บจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer
Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่
อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารที่ได้รบั การคัดเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
(เช่น รัฐบาล หน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนื อรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบัน
การเงิน และธนาคาร) ซึ่งผูอ้ อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว โดยภูมิภาคเอเชีย
ในที่นี้หมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
 กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ น และลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่อถื อตา่ กว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถื อ (Unrated) น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุ นหลักจะลงทุ นในเงินสด หรือตราสารเที ยบเท่าเงินสดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ท ธิ ของ
กองทุน ภายใต้สภาวะเหตุการณ์ปกติ
 กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อการป้ องกันความเสี่ยงเท่านั้น
 กองทุนหลักอาจลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ อยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสาร
หนี้ ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานท้องถิ่น
ของประเทศนั้ น) ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถื อตา่ กว่าที่สามารถลงทุ นได้ (Non-investment Grade) หรือไม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุ ลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออก
หรือรับประกันโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ลักษณะสาคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
ชื่อกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024
Share Class
Class C(USD)-MD1
ประมาณ 3 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ
อายุโครงการ
กองทุนตราสารหนี้
ประเภทกองทุน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
สกุลเงิน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล รายเดือน
Invesco Hong Kong Limited
บริษทั จัดการ
ไม่มี
ตัวชี้ วัด
https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK
Website
* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024 คาดว่าจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก (IPO)
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากที่กองทุน KAB24A-UI
เสนอขายหน่ วยลงทุนแล้วเสร็จ
KAB24A-UI
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุน KAB24A-UI
เน้น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ น เดี ย ว โดยมุ่ง หวัง ให้ผ ลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Buy-and-Hold

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

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
 ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 3 ปี

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุ นนี้ เป็ นกองทุ นที่ มีความเสี่ย งสูงหรื อซับซ้อน ซึ่ งมีความแตกต่ างจากการลงทุ นในกองทุ นรวมทัว่ ไป
ผูล้ งทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
ผู ้ลงทุ นยอมรับได้ และผู ้ลงทุ นควรสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มจากคนขาย หรื อศึ ก ษารายละเอี ยดจาก
เอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน
 กองทุน KAB24A-UI อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน KAB24A-UI อาจมีการลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทาให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้า งอิ ง โดยตรง เนื่ อ งจากใช้เ งิ น ลงทุ น ในจ านวนที่ น้อ ยกว่า จึ ง อาจมี ก าไร/ขาดทุ น สู ง กว่ า การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
 กองทุ น KAB24A-UI อาจลงทุ นในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
 เนื่ อ งจากกองทุ น KAB24A-UI มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศ ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผูล้ งทุนได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
 กองทุ น KAB24A-UI ลงทุ นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการเงิน และกระจุกตัวใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้ งทุ นจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุ นโดยรวมของ
ตนเองด้วย
 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non -Investment
Grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้ นจาก
การไม่ได้ชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย
 กองทุ นหลัก มี ก ารลงทุ นในตลาดเกิ ด ใหม่ (Emerging Market) ท าให้ผู ล
้ งทุ นมีความเสี่ย งจากมูลค่าหน่ วย
ลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว และผูล้ งทุนอาจ
ขาดทุนหรือได้รบั เงินคืนตา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 กองทุนหลักคาดว่าจะเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีความเสี่ยงจาก
ตัวอย่าง ยนกองทุนได้ ดังนั้ น หากกองทุ นไม่
การเกิดเหตุ การณ์ใดๆ ที่ อาจส่งผลให้กองทุ นหลักไม่สามารถจดทะเบี
สามารถลงทุนในกองทุนหลักอันเนื่ องมาจากเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนเต็มจานวน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 เนื่ องจากกองทุนหลักเปิ ดให้ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ในกรณีที่มกี ารขายคืนเป็ นจานวนมากอย่างมี
นัยสาคัญ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนหลัก ซึ่งทาให้การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีที่กองทุนหลัก
แจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุ โครงการ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการคัดเลือกกองทุนหลักใหม่แทน
กองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้
 กองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนครบอายุเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
น้อยกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class)
น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนหลักจะได้รบั การแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเลิกกองทุน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1

AAA

ต ่า

AA, A

BBB

ต ่ากว่า BBB

unrated

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1

ต ่า

< 3 เดือน

3 เดือน - 1 ปี

ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (SD)
ต ่า
< 5%
5 - 10%

1 - 3 ปี

3 - 5 ปี

> 5 ปี

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

สูง

สูง

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ต ่า

≤

10%

10% - 20% 20% - 50% 50% - 80%

> 80%

สูง

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสี่ยง FX

ต ่า

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรกที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน
China
India
Hong Kong
Indonesia
Republic of Korea
United States
Mexico
Supranationals
Qatar
Ireland

58.50%
7.00%
5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
2.50%
2.00%
2.00%
2.00%

สัดส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน

Real Estate
Financial
Energy
Government
Industrial

41.50%
21.50%
7.00%
6.50%
6.00%

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
คาดการณ์การลงทุนของกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
สัดส่วนการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 คาดว่าจะลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
0.25
0.20
ไม่มี
ไม่มี
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมด

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

3.00%

ไม่เรียกเก็บ

2.50% ต่อปี

0.40% ต่อปี
ประมาณ 0.60% ต่อปี

* ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด : ไม่มี เนื่ องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตวั ชี้ วัดและเป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการ
โดยมีการบริหารแบบ Buy-and-Hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
1 กุมภาพันธ์ 2564 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตา่ กว่า 2 ปี 11 เดือนและไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน
จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ : 19 – 29 มกราคม 2564
เวลาทาการซื้ อ : เวลาเปิ ดทาการ – 15.30 น.
*** บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ชาระค่าซื้ อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค
ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (29 มกราคม 2564) ***
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อ
: 1,000,000 บาท
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดเค บริหารเงิน กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น และกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้ อกองทุนนี้
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
วันทาการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน
โดยประมาณ โดยขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลักและดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจกาหนดวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม
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ระยะเวลาในการรับซื้ อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนรับทราบ
บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิ ดบัญชีกองทุน และในการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส ตามที่ระบุไว้ใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ
พลัส ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค
เอสเอฟ พลัส ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะประกาศวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน
30 วัน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจากการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุ
กองทุน : T+2 คือ 2 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+2 เวลา 15.00 น.)

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
คุณกันตยา พสุหิรญ
ั นิ กร ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน
Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
เครือข่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
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 25 มกราคม
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

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมู ลค่าหน่ วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ยซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ ที่ ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขาย ในระดับราคาที่ตา่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุ น
รวมที่มี portfolio duration ตา่ กว่า
 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 สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุ การณ์ที่ ส่งผล
กระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่
ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 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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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน KAB24A-UI จัด เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ที่มีค วามเสี่ย งสูง หรือมีค วามซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม
ทัว่ ไป เนื่ องจากกองทุน KAB24A-UI เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ซึ่งไม่มีขอ้ จากัดเรื่อง
อัตราส่ วนการลงทุ นที่ คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกองทุ น ต่ างประเทศที่ ล งทุ น (Concentration Limit) จึงส่ งผลให้ก องทุ น
KAB24A-UI มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
2. กองทุน KAB24A-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป ซึ่งตราสารดังกล่าว
อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับ
ผลขาดทุนระดับสูงได้
3. กองทุน KAB24A-UI มีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการเงิน และกระจุกตัวในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
4. กองทุน KAB24A-UI เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการได้

ข้า พเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขที่ บั ญ ชี ก องทุ น …………………………………………………………………
รับทราบว่าข้อมูล ที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุ นใน
กองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเอง
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้องกับ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) เป็ นอย่างดีแล้วว่า
1. กองทุน KAB24A-UI จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมี ความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม
ทัว่ ไป เนื่ องจากกองทุน KAB24A-UI เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ซึ่งไม่มีขอ้ จากัดเรื่อง
อัตราส่ วนการลงทุ นที่ คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกองทุ น ต่ างประเทศที่ ล งทุ น (Concentration Limit) จึงส่ งผลให้ก องทุ น
KAB24A-UI มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
2. กองทุน KAB24A-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป ซึ่งตราสารดังกล่าว
อาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับ
ผลขาดทุนระดับสูงได้
3. กองทุ น KAB24A-UI มี ก ารลงทุ น กระจุ ก ตัว ของหมวดอุ ต สาหกรรมอสังหาริ ม ทรัพ ย์และการเงิ น และกระจุ ก ตัว ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
4. กองทุน KAB24A-UI เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุ โครงการได้

ข้า พเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขที่ บั ญ ชี ก องทุ น …………………………………………………………………
รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุ นใน
กองทุนเปิ ดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) รวมถึงความเสี่ยง และคาเตือนในการลงทุน
ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบไปก่อนหน้านี้ เป็ นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเอง
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
A. กรณีนิติบุคคล มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
B. กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หกั ด้วยหนี้ สิน) ตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจา
 มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้ นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้ กู ้ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หน่ วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว) หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป

..................................................................................................................
(ผูล้ งทุน)
วันที่.......................................................................
สาหรับผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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