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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

K Asian Bond 2024A Fund Not for Retail Investors 

KAB24A-UI 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 

 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2564  

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

Fund ID : H70 

IPO : 19 – 29 มกราคม 2564  

กองทุนน้ีไม่ถูกจ  ากดัความเสีย่งดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป อีกทั้งผูล้งทุนไม่สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได ้ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว  

ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ  านวนมาก จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่รบัผลขาดทุนระดับสูงไดเ้ท่านั้น 

 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสีย่งสูงหรอืซบัซอ้น 

(ไม่รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัที่ 29 มกราคม 2564) 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KAB24A-UI 
 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco 

Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีใน

ภูมิภาคเอเชียท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ นหรือ

เพ่ือลดค่าใชจ้่ายของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและ

ต่างประเทศตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุน

รวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัย์

ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไมท่ าใหร้ะดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด 

โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อห น่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 

(กองทุนหลกั) 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบก าหนด

อายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนหลกัมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน

โดยใชก้ลยุทธ ์Buy-and-Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) มีการติดตาม

ความเส่ียงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 3 ปี นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย ( Initial Offer 

Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

 

 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

 กองทุนหลกัจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชียท่ี

อยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบัน

การเงิน และธนาคาร) ซ่ึงผูอ้อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชีย

ในท่ีน้ีหมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

 กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment Grade) 

มากกว่ารอ้ยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) น้อย

กวา่รอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนหลักจะลงทุนในเงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ภายใตส้ภาวะเหตุการณป์กติ 

 กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพ่ือการป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใด

ประเทศหน่ึง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสาร

หน้ีภาครฐัท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหน่ึง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานทอ้งถ่ิน

ของประเทศน้ัน) ท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) หรือไม่ไดร้บัการจัด

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั (USD) ท่ีออก

หรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 

ช่ือกองทุนหลกั Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024 

Share Class Class C(USD)-MD1 

อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล รายเดือน 

บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 

ตวัช้ีวดั ไมม่ี 

Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024 คาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)  

ถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2564 จึงมีความเส่ียงท่ีกองทุนดงักล่าวอาจไมไ่ดจ้ดทะเบียนกองทุนหลงัจากท่ีกองทุน KAB24A-UI 

เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนและสามารถรบัความเส่ียงจากการลงทุนตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชีย 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุน

ไมส่ามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินก่อนระยะเวลา 3 ปี 

 

 

 

 
ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KAB24A-UI 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังใหผ้ลประกอบการ

เคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั ทั้งน้ี กองทุนหลกัใชก้ลยุทธก์ารบริหารแบบ Buy-and-Hold 
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ตัวอย่าง 

ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป  

ผูล้งทุนควรจดัสรรเงินลงทุนในสินทรพัยอ่ื์นเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ี  

ผู ้ลงทุนยอมรับได ้และผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจาก

เอกสารประกอบการเสนอขายกองทุน 

 กองทุน KAB24A-UI อาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุน KAB24A-UI อาจมีการลงทุนในตราสารท่ีมี

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์

อา้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่า จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุน KAB24A-UI อาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนตาม 

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

 เน่ืองจากกองทุน KAB24A-UI มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลง

ภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 กองทุน KAB24A-UI ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละการเงิน และกระจุกตัวใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองดว้ย  

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ (Non -Investment 

Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้ นจาก

การไมไ่ดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ท าใหผู้ล้งทุนมีความเส่ียงจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนท่ีอาจผันผวนมากกว่ากองทุนอ่ืนท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ และผูล้งทุนอาจ

ขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนต า่กวา่เงินลงทุนเร่ิมแรก 

 กองทุนหลกัคาดว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 จึงมีความเส่ียงจาก

การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผลใหก้องทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได้ ดังน้ัน หากกองทุนไม่

สามารถลงทุนในกองทุนหลกัอนัเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนเต็มจ านวน โดยไมห่กัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน  

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 เน่ืองจากกองทุนหลกัเปิดใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ในกรณีท่ีมกีารขายคืนเป็นจ านวนมากอย่างมี

นัยส าคญั และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ

ด าเนินงานของกองทุนหลกั ซ่ึงท าใหก้ารลงทุนในกองทุนหลกัไมเ่หมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีท่ีกองทุนหลกั

แจง้เลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนหลกัใหม่แทน

กองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการอาจด าเนินการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได ้ 

 กองทุนหลกัอาจเลิกกองทุนก่อนครบอายุเมื่อเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

น้อยกว่า 30 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) 

นอ้ยกวา่ 10 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ทั้งน้ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจะไดร้บัการแจง้เลิกกองทุนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเลิกกองทุน 
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• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 

ต า่ AAA AA, A BBB ต า่กว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกว่า 20% ของ NAV 

 

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 

ต า่ < 3 เดือน 3 เดือน - 1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี > 5 ปี สูง 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

ต า่ < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สูง 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 

ต า่ ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียง FX 

ต า่ ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส  าคญั 
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China          58.50% 

India          7.00% 

Hong Kong         5.00% 

Indonesia         4.50% 

Republic of Korea        4.00% 

United States         3.50% 

Mexico         2.50% 

Supranationals        2.00% 

Qatar          2.00% 

Ireland          2.00% 

 

 

 

 

 

Real Estate       41.50% 

Financial         21.50% 

Energy            7.00% 

Government         6.50% 

Industrial         6.00% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2563 

  

 

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อนัดบัแรกที่ 

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

สดัส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรกที่ 

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

 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 
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หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2563 

 

 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 

สดัส่วนการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีท่ี 

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

 

  

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25 0.20 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมม่ี ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  2.50% ต่อปี  0.40% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  ประมาณ 0.60% ต่อปี 

* ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั  

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 1 กุมภาพนัธ ์2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ า่กว่า 2 ปี 11 เดือนและไมเ่กิน 3 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 3,000 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 450 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ  : 19 – 29 มกราคม 2564 

เวลาท าการซ้ือ  : เวลาเปิดท าการ – 15.30 น.  
 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (29 มกราคม 2564) *** 
 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ       : 1,000,000 บาท 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพ่ือซ้ือกองทุนน้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได ้

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา 

วนัท าการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 3 เดือน 

โดยประมาณ โดยขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกัและดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการอาจก าหนดวนัรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ครั้งแรกน้อยกวา่หรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้อยา่งไรก็ตาม 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัชี้ วดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ 

โดยมีการบริหารแบบ Buy-and-Hold เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 
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ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนรบัทราบ 

บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีผู้

ถือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัท่ีเปิดบญัชีกองทุน และในการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนโดยอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั ตามท่ีระบุไวใ้น

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ 

พลสั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค 

เอสเอฟ พลสั ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนน้ี ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหท้ราบภายใน 

30 วนั 

 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืนจากการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัระหวา่งอายุ

กองทุน : T+2 คือ 2 วนัท าการหลงัจากวนัท ารายการขายคืน  

(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+2 เวลา 15.00 น.) 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณกนัตยา พสุหิรญันิกร    ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

เครือข่ายธุรกิจบริหารทรพัยก์ลุ่มลกูคา้บุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย 

ตดิตอ่สอบถาม 

รบัหนงัสือช้ีชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ท่ีอยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน   

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988   

Website : www.kasikornasset.com    

Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดท่ี้ 

www.kasikornasset.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั้ง และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี 25 มกราคม 

2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มูลดงักล่าว

ถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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 ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหน้ี โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี

ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั 

การลงทุน 
TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธิบาย 

ระดบัท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดบัท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

ต า่กว่า 

Baa 

ต า่กว่า 

BBB 
ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ียซ่ึงขึ้ นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลง ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เช่น 

หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ้ น อตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นดว้ย 

ดงัน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซ้ือขาย ในระดบัราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ีย

ของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุน

รวมท่ีมี portfolio duration ต า่กวา่ 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล

การด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector 

Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหาก

เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่า

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

  

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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- ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) เกิด

จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล

กระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ี

ผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ  

 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง

ท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหาก

กองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมดว้ย

เช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงจาก

ดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน  กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KAB24A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KAB24A-UI จดัเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KAB24A-UI เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน ซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัเร่ือง

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกองทุนต่างประเทศท่ีลงทุน (Concentration Limit) จึงส่งผลใหก้องทุน 

KAB24A-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KAB24A-UI เน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าว

อาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรบั

ผลขาดทุนระดบัสูงได ้

3. กองทุน KAB24A-UI มีการลงทุนกระจุกตวัของหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละการเงิน และกระจุกตวัในสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

4. กองทุน KAB24A-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการได้  

 

ข้าพเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………………………………………………… 

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลของการลงทุนใน

กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเอง

ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุน

ในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มรีายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

                                                                                                
                                                                .................................................................................................................. 

                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

                                                                                 วนัท่ี....................................................................... 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน 
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KAB24A-UI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KAB24A-UI จดัเป็นผลิตภัณฑท่ี์มีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KAB24A-UI เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน ซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัเร่ือง

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกองทุนต่างประเทศท่ีลงทุน (Concentration Limit) จึงส่งผลใหก้องทุน 

KAB24A-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KAB24A-UI เน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าว

อาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรบั

ผลขาดทุนระดบัสูงได ้

3. กองทุน KAB24A-UI มีการลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการเงิน  และกระจุกตัวในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

4. กองทุน KAB24A-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการได ้

 

ข้าพเจ้า ………………………….…………………………………………………………………………………. เลขท่ีบัญชีกองทุน ………………………………………………………………… 

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลของการลงทุนใน

กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KAB24A-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้ไดร้บัทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเอง

ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้เป็นผูท่ี้มีลกัษณะตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุน

ในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีสินทรพัยสุ์ทธิ (สินทรพัยห์กัดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ีสินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ า 

 มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มรีายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์(หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลกัทรพัยด์งักล่าว) หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 

                                                                                                
                                                                .................................................................................................................. 

                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

                                                                                 วนัท่ี....................................................................... 

          ส าหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 


