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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Fixed-Dated High Yield 2023B Fund Not for Retail Investors  

KHY23B-UI 

 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 

 

หนงัสือช้ีชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 

การเขา้รว่มตอ่ตา้นทุจรติ : ไดร้บัการรบัรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 18 พ.ย. 2562 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสีย่งสูงหรอืซบัซอ้น 

กองทุนน้ีไม่ถูกจ  ากดัความเสีย่งดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป และลงทุนกระจุกตวัใน 

ตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง อีกทั้งผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

4 ปีได ้ดงันั้น หากมีปัจจยัลบที่สง่ผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ  านวนมาก

จงึเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั้น  

 

  

  

  

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที่ลงทุน 

 

Fund ID : G62 

IPO: 19 – 25 พ.ย. 2562 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KHY23B-UI 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier 

Funds IV – EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 80% ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ทั้งท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และต า่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 

และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยเน้นลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และอาจ

ลงทุนบางส่วนในตราสารหน้ีภาครฐัเพ่ือการบริหารสภาพคล่อง ซ่ึงจะมุ่งลงทุนในตราสารหน้ีจากหลากหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหมท่ัว่โลก 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพ่ือลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเป ล่ียนตามดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ และตราสารหน้ีท่ี

ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทั้งในและต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยต่์างประเทศได ้หรือ

สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk 

spectrum) เพ่ิมข้ึน 

 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลกั) 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

เพ่ือสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหมท่ัว่โลก  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตัว ตราสารหน้ีระยะสั้นของ

ภาคเอกชน และ/หรือภาครฐั และ/หรือองคก์รท่ีจดัตั้งหรือสนับสนุนโดยรฐับาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึง

องคก์รท่ีรวมกลุ่มธุรกิจหรือท าธุรกิจหลกัอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงกองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารสกุล

เงินดอลลารส์หรฐั และอาจลงทุนเต็มจ านวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยู่

อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหน้ีท่ีมีสินทรัพยอ่ื์นเป็นหลักประกัน (Asset-

backed securities) ซ่ึงจะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งน้ี สดัส่วน

การลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มข้ึนเมื่อใกลค้รบอายุกองทุน 

 

 

 

 

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนหลกัจะพิจารณาสดัส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสารตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั ซ่ึงอาจมีการกระจุกตวัของผูอ้อกตราสาร 

กองทุนหลักจะพิจารณาตราสารท่ีลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของผูอ้อกตราสาร โดยมิไดค้ านึงถึงอันดับ

ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารน้ันๆ 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

 

ทั้งน้ี กองทุนหลักใช้ Commitment Method และ Gross Method ในการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า โดยกองทุนหลกัสามารถเพ่ิมสถานะการลงทุนใหม้ีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  (Level of 

Leverage) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 250 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Commitment Method และไม่เกินรอ้ย

ละ 200 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบั Gross Method  

 

กองทุนหลกัอาจกูย้ืมเงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องในการรองรบัการช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่างรอ

การไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 

ช่ือกองทุนหลกั Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 

Share Class Class I 

วนัที่จดัตั้งกองทุน 17 ตุลาคม 2562* 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหน้ี 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

การจา่ยผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU2076219943 

ตวัช้ีวดั ไมม่ ี

Website https://am.lombardodier.com/funds 

*หมายเหตุ: กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (กองทุนหลกั) คาดวา่จะจดทะเบียนกองทุนใน

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 จึงมีความเส่ียงท่ีกองทุนดงักล่าวอาจไมไ่ดจ้ดทะเบียนกองทุนหลงัจากท่ีกองทุน 

KHY23B-UI เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัสามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2567 ได ้เมื่อกองทุน KHY23B-UI ครบอายุโครงการ 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KHY23B-UI 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม 

(buy-and-hold fund) 
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 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนและสามารถรบัความเส่ียงจากการลงทุนตราสารหน้ีในประเทศตลาดเกิดใหม่

ทัว่โลก 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่กวา่หุน้ได ้

 ผูล้งทุนท่ียอมรบัและเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวน

ของราคาต า่ เน่ืองจากกองทุนน้ีไมถู่กจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว  

 ผูล้งทุนท่ีตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรบัเงินในช่วงเวลา 4 ปี 

 

 

 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

        อยา่ลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

ตวัอยา่ง 

ค าเตอืนที่ส  าคญั 

 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอ้น ซ่ึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป  

ผูล้งทุนควรจดัสรรเงินลงทุนในสินทรพัยอ่ื์นเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีผู้

ลงทุนยอมรบัได ้และผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

ประกอบการเสนอขายกองทุน 

 กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูอ้อกรายใดๆไดถึ้ง 30% ของ NAV ได ้จึงอาจมีความเส่ียงและ

ความผนัผวนของราคาสูงกวา่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายตวัในตราสารจ านวนมาก 

 กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทุนอาจมีความ

เส่ียงสูงข้ึนจากการไมไ่ดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

 กองทุนไม่ไดจ้ ากัดโดยกฎเกณฑ์ใหต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต า่  และอาจมีการลงทุนใน 

ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องต า่ จึงอาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาท่ี

เหมาะสม 

 กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ

กองทุนหลกัอาจท าธุรกรรมกูย้ืม ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนและกองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตาม 

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดงัน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุน

ลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่า

ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ท าใหผู้้ลงทุนมีความเส่ียงจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนท่ีอาจผันผวนมากกว่ากองทุนอ่ืนท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ และผูล้งทุนอาจ

ขาดทุนหรือไดร้บัเงินคืนต า่กวา่เงินลงทุนเร่ิมแรก 

 กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในสาธารณรฐัประชาชนจีน ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์

การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

 กองทุนหลักคาดว่าจะจดทะเบียนกองทุนในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 จึงมีความเส่ียงจากการเกิด

เหตุการณ์ใดๆท่ีอาจส่งผลใหก้องทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได้ ดังน้ัน หากกองทุนไม่สามารถ

ลงทุนในกองทุนหลกัอนัเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจ านวน โดยไมห่กัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน  
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ปัจจยัความเสี่ยงท่ีส  าคญั 
 

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I 

AAA AA,A BBB ต า่กว่า BBB unrated 

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

 

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I 

< 3 เดือน 3 เดือน-1 ปี 1-3 ปี 3–5 ปี >5 ปี 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 

 

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) 

การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสารรวม 

≤10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

 

• ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียง FX 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกนั 

 

 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต า่ 

ต า่ 

สูง 

สูง 
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China        26.00% 

India      17.00% 

Indonesia       8.00% 

Turkey          8.00% 

Brazil        5.00% 

Africa Supranational      4.00% 

Mexico       3.90% 

Hong Kong       3.00% 

Mongolia       3.00% 

Russian Federation      2.90% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณข์องกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่กองทุน Lombard Odier Funds IV – EM 

Income 2024 (USD) I  คาดว่าจะลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีท่ีกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM 

Income 2024 (USD) I  คาดว่าจะลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 

       
 
 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 0.25 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไมเ่รียกเก็บ ไมเ่รียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน 
เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะไดร้บั  

ดงัน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ตอ่ปีของจ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค
่าธ
ร
ร
ม
เนี
ย
ม
ท
ี่เร
ีย
ก
เก็
บ
จ
ร
ิง
 

(%
 ต
อ่
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ข
อ
ง
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 าน
ว
น
เงิ
น
ท
ี่ได
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บั
จ
าก

ก
าร
เส
น
อ
ข
าย
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ว
ย
ล
ง
ทุ
น
) 



KHY23B-UI   9 

 

 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน  3.00%  

ขายคืนในปี 2562 – 2563 : 1.00% 

ขายคืนในปี 2564 – 2566 : 0.75% 

ขายคืนเมื่อครบอายุโครงการ : 0.00% 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  0.50% ต่อปี  0.30% ต่อปี 

ค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  ไมเ่กิน 0.50% ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั  

Lombard Odier Funds IV – EM Income 2024 (USD) I 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่จดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2562 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

อายุโครงการ ประมาณ 4 ปี โดยไมต่ า่กว่า 3 ปี 11 เดือน และไมเ่กิน 4 ปี 1 เดือน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 5,000 ลา้นบาท และเพ่ิมไดไ้มเ่กิน 750 ลา้นบาท 

วนัท าการซ้ือ                     : 19 – 25 พฤศจิกายน 2562 

มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือ       : 1,000,000 บาท 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (25 พฤศจกิายน 2562)*** 

 

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 

 

 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีช้ีวดั : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัชี้ วดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ 

โดยมีการบริหารจดัการแบบ buy-and-hold เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 
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วนัท าการขายคืน  : บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 3 เดือน 

โดยประมาณ โดยขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกัและดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการอาจก าหนดวนัรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ครั้งแรกน้อยกวา่หรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้

 

บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเขา้บญัชีเงินฝากตามท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นวนัท่ีเปิดบญัชีกองทุน และในการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

โดยอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั โดยจ านวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนน้ี 

 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน  : 6 วนัท าการหลงัจากวนัท ารายการขายคืน (T+6)   

                                          เวลา 15.00 น. 

                                          (ประกาศ NAV: T+3) 

 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท่ี้  www.kasikornasset.com 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน คุณกนัตยา พสุหิรญันิกร    ผูจ้ดัการกองทุนทางเลือก 

วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี : วนัจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือ 

รบัซ้ือคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนตามท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้ง 

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 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

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 บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัท่ี  

18 พฤศจกิายน 2562 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองวา่

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/


KHY23B-UI   12 

 

 
 

 

 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 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมูลค่าของ
หลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของ

กองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงวา่กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรพัยส์ูง 

 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วง

ท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหาก

กองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกวา่เดิมดว้ย

เช่นกนั ดงัน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงจาก

ดงักล่าว ซ่ึงท าไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้งทุนไมม่ีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยตอ้งระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน :  

ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่

จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย : ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

 

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KHY23B-UI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KHY23B-UI จดัเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KHY23B-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 

จึงส่งผลใหก้องทุน KHY23B-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KHY23B-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซึ่งตราสาร

ดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ี

สามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได ้

3. กองทุน KHY23B-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 4 ปี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการได้  

 

 

ขา้พเจา้ ………………………….……………………………. เลขท่ีบัญชีกองทุน …………………………………………… รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี 

เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกี่ยวกับความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลของการลงทุนในกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด์ 2023B  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KHY23B-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้

ไดร้ับทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏใน

หนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาท

ขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบ

การเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

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 
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หนงัสือยนิยอมรบัทราบความเสี่ยงจากการลงทุน 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน  กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เก่ียวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2023B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KHY23B-UI) เป็นอยา่งดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KHY23B-UI จดัเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KHY23B-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 

จึงส่งผลใหก้องทุน KHY23B-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KHY23B-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซึ่งตราสาร

ดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ี

สามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได ้

3. กองทุน KHY23B-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 4 ปี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการได ้

 

 

ขา้พเจา้ ………………………….……………………………. เลขท่ีบัญชีกองทุน …………………………………………… รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี 

เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกี่ยวกับความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลของการลงทุนในกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด์ 2023B  

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (KHY23B-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือช้ีชวน ท่ีขา้พเจา้

ไดร้ับทราบไปก่อนหน้าน้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏใน

หนังสือช้ีชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาท

ขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบ

การเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

 

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              


