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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ตา่งประเทศ ��� G 
K Foreign Fixed Income 2021G Fund 

KFF21G 
 

กองทุนรวมตราสารหนี�  
กองทุนรวมที3เนน้ลงทุนแบบมีความเสี3ยงตา่งประเทศ 

หนงัสือชี� ชวนสว่นสรุปขอ้มูลสาํคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

ขอ้มูล ณ วนัที� �� ตุลาคม ���� 

คุณกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ขอ้มูลอื3นๆ 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที3ลงทุน 

Fund ID : H44 IPO : 19 – 26 ตลุาคม �TUV 

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี� ในช่วงเวลา   ปีได ้
ดงันั�น หากมีปัจจยัลบที3สง่ผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

( วนัที3 19 ตลุาคม เปิดเสนอขายตั�งแตเ่วลา   .�� น. ) 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KFF21G 
 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี(  เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี(  รวมทั(ง 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 
รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 89 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 89 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี( ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – Investment 
Grade) และตราสารหนี( ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) ทั(งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ �9 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื( อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื( อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอัตรา
แลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

ทั(งนี(  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที� มีสัญญาซื( อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมให้ยืม
หลกัทรพัย ์(Securities Lending) ธุรกรรมซื( อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้  

 

 กองทุนตา่งประเทศที3กองทุน KFF21G จะลงทุนมากกว่า ��% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 
 

ชื3อกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV 
Share Class Class C(USD)-Acc 

อายุโครงการ 
ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื�อครบ
กาํหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี(  
สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมจ่่ายเงินปันผล 
บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 
ตวัชี� วดั ไมมี่ 
Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc 

กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื�อครบ
กาํหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวงัที�จะบรรลุวตัถุประสงค์
การลงทุนโดยใชก้ลยุทธ ์Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี( ที�อยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และมี
การติดตามความเสี�ยงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ � ปี นับจากวนัสิ( นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer 
Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc 

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหนี( ใน
ภูมิภาคเอเชียที�อยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซึ�งออกโดยผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัการคัดเลือกตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน (เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (supranational entities) 
บริษัทเอกชน สถาบนัการเงิน และธนาคาร) ซึ�งผูอ้อกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที�พฒันา
แลว้ โดยภูมิภาคเอเชียในที�นี( หมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญี�ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี( ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade) มากกว่ารอ้ยละ v9 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี( ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �า
กว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี( ที�ไม่ไดร้บัการจดัอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) 
นอ้ยกวา่รอ้ยละ �9 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 กองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสญัญาซื( อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อการป้องกนัความเสี�ยงเท่านั(น 
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี( ที�อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที�ออกหรือรับประกันโดย

ประเทศใดประเทศหนึ�ง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ w9 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
ตราสารหนี( ภาครฐัที�ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหนึ�ง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงาน
ทอ้งถิ�นของประเทศนั(น) ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) หรือไม่ไดร้ับ
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ �9 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี( ที�เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ที�

ออกหรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ �9 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV คาดวา่จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั(งแรก 
(IPO) ถึงวนัที� �8 ตุลาคม ���� จึงมีความเสี�ยงที�กองทุนดงักล่าวอาจไมไ่ดจ้ดทะเบียนกองทุนหลงัจากที�กองทุน 
KFF21G เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 
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 ผูล้งทุนที�ตอ้งการรบัผลตอบแทนและสามารถรบัความเสี�ยงจากการลงทุนตราสารหนี( ในภูมิภาคเอเชีย 
 ผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ �ากวา่หุน้ได ้
 ผูล้งทุนที�ยอมรบัและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากที�กองทุนลงทุน

ไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี( ยคืนได ้
 ผูล้งทุนที�สามารถรบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนได ้

กองทุนรวมนี� เหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนี( ไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 ผูล้งทุนที�ตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี( ที�มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี�ยงจากความผัน

ผวนของราคาตํ �า เนื�องจากกองทุนนี( ไมถู่กจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว  
 ผูล้งทุนที�ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื�อรบัเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเสี3ยงของกองทุนนี�  

 อ่านหนังสือชี( ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี( ดีพอ 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KFF21G 
ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนที�เหลือลงทุนในตราสารหนี(  และ/หรือ

เงินฝากต่างประเทศ เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด 
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คาํเตอืนที3สาํคญั 
 กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื( อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที� มีสัญ ญ าซื( อขาย ล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)  ทําใหอ้าจมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนที�ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื�องจากใช้
เงินลงทุนในจาํนวนที�นอ้ยกวา่ จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญ าซื( อขาย ล่วงหน้ าเพื� อ ป้องกันความ เสี� ยงด้านอัตราแลกเป ลี� ยนตาม 
ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงันั(น กองทุนจึงอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Exchange Rate Risk) 

 เนื�องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดงันั(น การเปลี�ยนแปลงภายในประเทศที�กองทุนลงทุน อาทิ การ
เปลี�ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
รวมถึงการออกมาตรการที�อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาที�กาํหนดไว ้
ในหนังสือชี( ชวน 

 กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศ ซึ�งกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี( ที�มี
สภาพคล่องตํ �า จึงอาจไม่สามารถซื( อขายตราสารหนี( ไดใ้นเวลาที�ตอ้งการหรือในราคาที�เหมาะสม กองทุนอาจ
ไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามที�คาดหวงั 

 กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทําใหผู้ล้งทุนมีความเสี�ยงจาก
มลูค่าหน่วยลงทุนที�อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื�นที�มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที�พฒันาแลว้ และผู้
ลงทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนตํ �ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรก 

 เนื�องจากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเปิดใหข้ายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ในกรณีที�มีการขายคืนเป็น
จาํนวนมากอย่างมีนัยสาํคญั และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนหรือผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศ ซึ�งทาํใหก้ารลงทุนในกองทุนต่างประเทศไมเ่หมาะสมอีก
ต่อไป หรือในกรณีที�กองทุนต่างประเทศแจง้เลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการเลิกกองทุน
ก่อนครบอายุโครงการได ้ 

 กองทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามที�คาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารที�กองทุน
ลงทุนไมส่ามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี( ยคืนได ้
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี3ยงของกองทุนรวม 
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• ความเสี3ยงจากการผิดนัดชาํระหนี� ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ต ํ 3า AAA AA, A BBB ต ํ 3ากว่า BBB unrated สูง 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที�กองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating) นั(นเกินกวา่ 20% ของ NAV 
 
• ความเสี3ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
อายุเฉลี�ยของทรพัยสิ์นที�ลงทุน 

ตํ 3า < V เดือน V เดือน -   ปี 1 - V ปี 3 - T ปี > T ปี สูง 

 
ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)  

ตํ 3า < 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% สูง 

 
• ความเสี3ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ3ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�งมากกวา่ �9% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 3า ≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

 
• ความเสี3ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ3ง (High Sector Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งมากกวา่ �9% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 3า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และ Financial 

 
• ความเสี3ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ3ง (High Country Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �9% ของ NAV รวมกนั 

ตํ 3า ≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในสาธารณรฐัประชาชนจีนและประเทศกาตาร ์

 
• ความเสี3ยงจากการเปลี3ยนแปลงของอตัราแลกเปลี3ยน (Exchange Rate Risk) 
การป้องกนัความเสี�ยง FX 

ตํ 3า ทั�งหมด/เกือบทั�งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั สูง 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนประมาณ �9-�99% ของเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ 
 

ปัจจยัความเสี3ยงที3สาํคญั 
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ตราสารที3ลงทุน* 
อนัดบัความ

น่าเชื3อถือของ 
ผูอ้อกตราสาร** 

สดัส่วนการ
ลงทุน 

โดยประมาณ 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, 
Class C(USD)-Acc 

- 60.01% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 13.33% 
เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 13.33% 
เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 13.33% 
รวม 100.00% 
 
* บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเพื�อรกัษาผลประโยชน์ของ
ผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยการเปลี�ยนแปลงนั(นตอ้งไมท่าํใหค้วามเสี�ยงของกองทุนเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั 
โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี( อื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบุไวข้า้งตน้ ซึ�งตราสาร
ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  ทั(งนี(  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจมีผลกระทบ
กบัผลตอบแทนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั 
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�
บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที3ลงทุน 

การประมาณการตราสารและสดัส่วนที3กองทุนคาดว่าจะลงทุน 
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China          59.00% 
India          9.00% 
Indonesia         4.50% 
Qatar          4.00% 
United Arab Emirates       3.50% 
Malaysia         3.00% 
Ireland          3.00% 
Panama         2.50% 
United States         2.50% 
Germany           2.00% 

 
 
 
 

Financial         37.50% 
Real Estate       26.50% 
Utilities         7.50% 
Government           7.00% 
Consumer, Cyclical        6.00% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนต่างประเทศ ณ วนัที� �� กนัยายน ����  

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที3มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด  � อนัดบัแรกที3 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ  
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)-Acc 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที3ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที3มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด T อนัดบัแรกที3 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 
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หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนต่างประเทศ ณ วนัที� �� กนัยายน ���� 

  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที3ลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)-Acc 

สดัส่วนการลงทุนตามอนัดบัความน่าเชื3อถือของตราสารหนี� ที3 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc  คาดว่าจะลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที3เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืน ไมมี่ ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี3ยนเขา้ 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
 

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คุณจะไดร้บั  
ดงันั(น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
 

ค่าธรรมเนียมที3เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
(% ตอ่ปีของจาํนวนเงินที3ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมที3เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซื� อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  2.50% ต่อปี  0.40% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  ประมาณ 0.55% ต่อปี 

* ในกรณีที�กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื�อเป็นค่าตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนนําเงินไปลงทุน

ในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนตา่งประเทศ  
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมมี่ 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วนัที3จดทะเบียน �v ตุลาคม ���� (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไมต่ํ �ากว่า 11 เดือน และไมเ่กิน 1 ปี 1 เดือน 

ซื� อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ   : 3,700 ลา้นบาท และเพิ�มไดไ้มเ่กิน 100 ลา้นบาท 

วนัทาํการซื( อ  : �� – 26 ตุลาคม ����    
เวลาทาํการซื( อ  : เวลาเปิดทาํการ – 15.30 น.  
                      ยกเวน้ วนัที3  y ตลุาคม เปิดเสนอขายตั�งแต่เวลา   .�� น. 

 
*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิzไม่รบัชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (26 ตุลาคม 2563) *** 
 
มลูค่าขั(นตํ �าของการซื( อ  : �99 บาท 
 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั(น กองทุนเปิด
เค ตราสารหนี( ระยะสั(น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั เพื�อซื( อกองทุนนี(  ในช่วงระยะเวลา
เสนอขายครั(งแรกได ้
 
หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์
ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือ
บุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและ
บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ( นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

ขอ้มูลอื3นๆ 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพื3อใชเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีชี� วดั : ไม่มี เนื�องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที�ไม่มีตวัชี( วดั และบริหาร

จดัการลงทุนเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผล
การดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี( วดั 
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วนัทาํการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ ซึ�ง
บริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 
 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัของกองทุนไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั
คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื( อคืนหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมติัของกองทุนนี(   

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้�  www.kasikornasset.com 

รายชื3อผูจ้ดัการกองทุน คุณกนัตยา พสุหิรญันิกร    ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 
วนัที�เริ�มบริหารกองทุนนี(  : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 
รบัซื� อคืน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 9-�888-8888 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื( อคืนตามที�บริษัทจดัการแต่งตั(ง 

ตดิตอ่สอบถาม 
รบัหนงัสือชี� ชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
ที�อยู ่ : w99/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั(น � และชั(น �� ถนนพหลโยธิน   
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ �9w99 
โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร 0-2673-3988   
Website : www.kasikornasset.com    
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com 

ธุรกรรมที3อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดที้� 
www.kasikornasset.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั(งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมติัจดัตั(ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณารา่งหนังสือชี( ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี( มิไดเ้ป็นการแสดงวา่สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี( ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที�เสนอขายนั(น ทั(งนี(  บริษัทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชี( ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัที� �� ตุลาคม
���� แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่ขอ้มูลดงักล่าว
ถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 
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 ความเสี3ยงจากการผิดนดัชาํระหนี� ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบั 
ความน่าเชื�อถือของตราสารที�ลงทุน (credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี(  โดย
พิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมี
ความหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนี(  

ระดบั 
การลงทุน 

TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที� 
น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดิตสูงที�สุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุดที�จะไม่สามารถ
ชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่มีความเสี�ยงตํ �ามากที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A ความเสี�ยงตํ �าที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้าม
กาํหนด 

ระดบัที� 
ตํ �ากว่า 

น่าลงทุน 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ตํ �ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ �ากว่า 
Baa 

ตํ �ากว่า 
BBB 

ความเสี�ยงสูงที�จะไม่สามารถชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนด 

 ความเสี3ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี�ยงที�มูลค่าของ
หลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ( นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั(งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ
กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์ูง 

 ความเสี3ยงจากการลงทุนกระจุกตวั (High Concentration Risk)  
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ�ง (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า �9% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั �นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกวา่กองทุนที�กระจายตวัการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 
- ความเสี� ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ� ง (High Sector 
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ �9% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหาก
เกิดเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั(น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที�ผันผวนมากกว่า
กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 
- ความเสี�ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ�ง (High Country Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า �9% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณ์ที�ส่งผล
กระทบต่อประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�
ผนัผวนมากกวา่กองทุนที�กระจายการลงทุนในหลายประเทศ  
 
 

คาํอธิบายความเสี3ยง  
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 ความเสี3ยงจากการเปลี3ยนแปลงของอตัราแลกเปลี3ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง
ที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที�บาทแข็งและขายทํากาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ( นกว่าเดิมดว้ย
เช่นกนั ดงันั(น การป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงจาก
ดงักล่าว ซึ�งทาํไดด้งัต่อไปนี(  
- ป้องกนัความเสี3ยงทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมด : ผูล้งทุนไมมี่ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- ป้องกนัความเสี3ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเสี�ยงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
- อาจป้องกนัความเสี3ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนัความเสี�ยงขึ( นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่
จะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี3ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
  



KFF21G    17 
 

 
     หนังสือแจง้ความประสงค ์

(ใหน้าํเงินค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื� อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม) 

 

ขา้พเจา้  ............................................................................................................................................................ 

 

เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  ...................................................................................................................... (“กองทุนตน้ทาง”) 

 

บญัชีกองทุนเลขที�  ………………………………………………………………………………………………. 

 

         มีความประสงคจ์ะใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั (“บริษัท”) นําเงินคา่รบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในงวด
สุดทา้ยของกองทุนตน้ทางไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงคไ์ว ้ดงัต่อไปนี(   (โปรดเลือก
เพียง � กองทุน) 

 

 กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)                     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั�น (K-TREASURY)     เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ระยะสั�น (K-SF)              เลขที�บญัชีกองทุน  ……………………………………………… 
 

         โดยขา้พเจา้รับทราบว่า บริษัทจะนําเงินค่ารับซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนตน้ทางไปซื( อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางตามที�ขา้พเจา้แจง้ความประสงค์ไว ้โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ขา้พเจา้จะไดร้บั จะคาํนวณโดยใชร้าคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

         ขา้พเจา้ไดศึ้กษาทําความเขา้ใจขอ้มูลในหนังสือชี( ชวนของกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี�ยงของกองทุนตน้ทาง
และกองทุนปลายทางแลว้ 

 
ลงชื�อ ..........................................................  ผูถื้อหน่วยลงทุน 

                                            วนัที�  .......................................................... 

 

หมายเหต ุ   หากท่านตอ้งการเปลี�ยนแปลงความประสงค ์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โทรศพัท ์ 9� wv9 ��v� หรือ 9� wv9 ��8�  โทรสาร 9� �v� ��v� 

สาํหรบัเจา้หนา้ที3 

ผูร้บั  .................................................                         ผูต้รวจสอบขอ้มูล  ......................................... 

วนัที�  .................................................                          วนัที�  ........................................................... 

-เอกสารฉบบันี( มีไวส้าํหรบัผูส้นับสนุนการขายและรบัซื( อคืนหน่วยลงทุนเพื�อแนบกบัใบคาํสั �งซื( อหน่วยลงทุน- 

 


