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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน  

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Fixed-Dated High Yield 2024A Fund Not for Retail Investors  

KHY24A-UI 

 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส  าคญั 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ กสิกรไทย จ ากัด 

การเขา้ร่วมตอ่ตา้นทุจริต : ไดร้ับการรับรอง CAC 

  

  

  

  

  

  

ขอ้มูล ณ วันท่ี 22 มิ.ย. 2563 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมท่ีมีความเสีย่งสูงหรอืซบัซอ้น 

กองทุนน้ีไม่ถูกจ ากดัความเสีย่งดา้นการลงทุนเช่นเดยีวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

และลงทุนกระจุกตวัในตราสารท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดติและสภาพคล่อง อีกทั้งผูล้งทุนไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนในช่วงเวลา 4 ปี 6 เดือนได ้ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดงักล่าว  

ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่านั้น  

 

  

  

  

คุณก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

 
คุณตอ้งระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยส์ินที่ลงทุน 

 

Fund ID : H11 

IPO: 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 
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 นโยบายการลงทุนของกองทุน KHY24A-UI 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier 

Funds IV – K Income 2025, (USD) I D (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ท้ังท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และต ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 

และตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเน้นลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และอาจ

ลงทุนบางส่วนในตราสารหน้ีภาครัฐเ พ่ือการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตราสารหน้ีจากหลากหลายก ลุ่ม

อุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก 

 

ท้ังน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้ อขายล่วงห น้า 

(Derivatives) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งข้ึน หรือเพ่ือลดค่าใชจ่้ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนใน

สัญญาซื้ อขายล่วงห น้าเ พ่ือ ป้อ งกันความเ ส่ีย งด้านอัต ราแลกเป ล่ียนตามดุ ลย พินิจของผู ้ จัด การกอ ง ทุ น  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ และตราสารหน้ีท่ี

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท้ังในและต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

(Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ

สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ท าให้ระดับความเ ส่ียงของการลงทุน ( risk 

spectrum) เพ่ิมข้ึน 

 

 นโยบายการลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D (กองทุนหลัก) 

วัตถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลัก 

เพ่ือสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบี้ ยแบบคงท่ีหรือลอยตัว ตราสารหน้ีระยะส้ันของ

ภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐ และ/หรือองค์กรท่ีจัดต้ังหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึง

องค์กรท่ีรวมกลุ่มธุรกิจหรือท าธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจลงทุนเต็มจ านวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีสินเชื่อท่ีอยู่

อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหน้ีท่ีมีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-

backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ท้ังน้ี สัดส่วน

การลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใกลค้รบอายุกองทุน 

 

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนหลักจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสารตามดุลยพินิจของ

ผูจั้ดการกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีการกระจุกตัวของผูอ้อกตราสาร 

กองทุนหลักจะพิจารณาตราสารท่ีลงทุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของผูอ้อกตราสาร โดยมิได้ค านึงถึงอันดับ

ความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารน้ันๆ 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

 

ท้ังน้ี กองทุนหลักใช ้ Commitment Method และ Gross Method ในการค านวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขาย

ล่วงหน้า โดยกองทุนหลักสามารถเ พ่ิมสถานะการลงทุนใหม้ีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Level of 

Leverage) ได้ไม่เกินรอ้ยละ 250 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส าหรับ Commitment Method และไม่เกินรอ้ย

ละ 200 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส าหรับ Gross Method  

 

กองทุนหลักอาจกูย้ืมเงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องในการรองรับการช าระค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือระหว่า งรอ

การได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมสถานะการลงทุน ได้ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 

 

ลักษณะส าคัญของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 

ชื่อกองทุนหลัก Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 

Share Class Class I D 

วันที่จัดต้ังกองทุน 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารแห่งหน้ี 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

การจ่ายผลตอบแทน จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน 

บริษัทจัดการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU2132885802 

ตัวชี้ วัด ไม่มี 

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

*หมายเหตุ: กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลัก) คาดว่าจะจดทะเบียนกองทุนใน

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 จึงมีความเส่ียงท่ีกองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากท่ีกองทุน  

KHY24A-UI เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

ท้ังน้ี กองทุนหลักสามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2568 ได้ เมื่อกองทุน KHY24A-UI ครบอายุโครงการ 

 

 กลยุทธใ์นการบริหารจดัการกองทุน KHY24A-UI 

กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวจ้นครบอายุโครงการของกองทุนรวม 

(buy-and-hold fund) 
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 ผูล้งทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนตราสารหน้ีในประเทศตลาดเกิดใหม่

ทัว่โลก 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต ่ากว่าหุน้ได้ 

 ผูล้งทุนท่ียอมรับและเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนได้ 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

 ผูล้งทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นใหอ้ยู่ครบ 

 ผูล้งทุนท่ีต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเส่ียงจากความผันผวน

ของราคาต ่า เน่ืองจากกองทุนน้ีไม่ถูกจ ากัดโดยกฎเกณฑ์ใหต้้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  

 ผูล้งทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วงเวลา 4 ปี 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เขา้ใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

 อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 
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คณุตอ้งระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ตวัอยา่ง 

ค าเตือนท่ีส าคญั 

 กองทุนน้ีเ ป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซอ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป  

ผูล้งทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีผู ้

ลงทุนยอมรับได้ และผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร

ประกอบการเสนอขายกองทุน 

 กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผูอ้อกรายใดๆได้ถึง 30% ของ NAV ได้ จึงอาจมีความเส่ียงและ

ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายตัวในตราสารจ านวนมาก 

 กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้งทุนอาจมีความ

เส่ียงสูงข้ึนจากการไม่ได้ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย 

 กองทุนไม่ได้จ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต ่า และอาจมีการลงทุนใน 

ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซื้ อขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาท่ี

เหมาะสม 

 กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเ พ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และตราสารท่ีมีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ

กองทุนหลักอาจท าธุรกรรมกูย้ืม ท าใหอ้าจมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง 

เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่า จึงอาจมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้งอิงโดยตรง 

 กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตาม  

ดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุน ดังน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

 เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุน

ลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ว ยลงทุน

ของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ ้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช ้ากว่า

ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือชี้ ชวน 

 กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ท าให้ผู ้ลงทุนมีความเส่ียงจากมูลค่าหน่วย

ลงทุนท่ีอาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นท่ีมีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดท่ีพัฒนาแลว้ และผูล้งทุนอาจ

ขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 กองทุนหลักคาดว่าจะจดทะเบียนกองทุนในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 จึงมีความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณ์

ใดๆท่ีอาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนกองทุนได้  ดังน้ัน หากกองทุนไม่สามารถลงทุนใน

กองทุนหลักอันเน่ืองมาจากเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่ว ยลงทุน

เต็มจ านวน โดยไม่หักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุน  
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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• ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

Credit rating ตาม International credit rating ของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 

AAA AA,A BBB ต า่กว่า BBB unrated 

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

 

 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 

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

 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (SD)  

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

 

 

• ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 

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

 

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

  

 

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

• ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

การป้องกันความเส่ียง FX 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

 

 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ สูง 

ต า่ 

ต า่ 

สูง 

สูง 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
 

ต า่                           สูง 

 

ต า่                         สูง 
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China        35.91% 

India      17.66% 

Indonesia     10.42% 

Turkey          4.34% 

United Arab Emirates      4.14% 

Singapore       3.30% 

Brazil        3.14% 

Hong Kong       2.39% 

Japan        2.34% 

Mexico       2.29% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

 

0.00%

7.97%

42.38% 40.37%

9.29%

0.00%

AA A BBB BB B NR

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิที่ลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดท่ีกองทุน Lombard Odier Funds IV –  

K Income 2025, (USD) I D  คาดว่าจะลงทุน 

สดัส่วนการลงทุนตามอันดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ีท่ีกองทุน Lombard Odier Funds IV –  

K Income 2025, (USD) I D  คาดว่าจะลงทุน 

คาดการณก์ารลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 
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Real Estate        28.40% 

Banks          9.20% 

Chemicals         6.20% 

Metals & Mining        5.30% 

Wireless Telecommunications Services     5.20% 

Financial Services           5.10% 

Industrial         4.50% 

Commercial Finance        3.70% 

Utilities         3.40% 

Power Generation        3.10% 

 

หมายเหตุ: ขอ้มูลคาดการณ์ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสดุท่ีกองทุน Lombard Odier 

Funds IV – K Income 2025, (USD) I D  คาดว่าจะลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

       
 
 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25 0.25 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(% ต่อปีของจ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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า
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย  3.00%  ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้ อคืน  ไม่เรียกเก็บ  ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  0.50% ต่อปี  0.30% ต่อปี 

ค่าใชจ้่ายทั้งหมด  ไม่เกิน 0.50% ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลกั  

Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน 7 กรกฎาคม 2563 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 

อายุโครงการ ประมาณ 4 ปี 6 เดือน โดยไม่ต ่ากว่า 4 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 4 ปี 7 เดือน 

ซื้ อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

  

จ านวนเงินทุนของโครงการ   : 5,000 ลา้นบาท และเพ่ิมได้ไม่เกิน 750 ลา้นบาท 

วันท าการซื้ อ                     : 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 

มูลค่าข้ันต ่าของการซื้ อ       : 1,000,000 บาท 

 

*** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค 

ในวันสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (3 กรกฎาคม 2563)*** 

 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน    : ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะส้ัน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะส้ัน และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพ่ือซื้ อกองทุนน้ี 

ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ 

 

หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน

ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหม้ีข้ึนและด าเนินกิจกรรมใน

สหรัฐอเมริกา 

ขอ้มูลอ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงานในอดตี 

 

ประเภทกองทุนรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ  - 

ดชันีช้ีวัด : ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัชี้ วดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ 

โดยมีการบริหารจดัการแบบ buy-and-hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 
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วันท าการขายคืน  : บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน 

โดยประมาณ โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลักและดุลยพินิจ

ของผูจั้ดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจก าหนดวันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันท่ีจดทะเบียนได้ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้ อคืนอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะ

ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรับทราบ 

 

บริษัทจัดการจะน าเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเขา้บัญชีเงินฝากตามท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนได้แจง้ความประสงค์ไวใ้นวันท่ีเปิดบัญชีกองทุน และในการรับซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะน าเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

โดยอัตโนมัติไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส โดยจ านวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะได้รับ ค านวณโดยใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันท าการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติของกองทุนน้ี 

 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน  : 6 วันท าการหลังจากวันท ารายการขายคืน (T+6)   

                                          เวลา 15.00 น. 

                                          (ประกาศ NAV: T+3) 

 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี  www.kasikornasset.com 

รายชื่อผูจ้ัดการกองทุน คุณกันตยา พสุหิรัญนิกร    ผูจั้ดการกองทุนทางเลือก 

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี : วันจดทะเบียนกองทุน 

ผูส้นับสนุนการขายหรือ 

รับซื้ อคืน 

Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

 

ติดต่อสอบถาม 

รับหนังสือชี้ ชวนรอ้งเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด 

ท่ีอยู่  : 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 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได้ท่ี 

www.kasikornasset.com    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง

จากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จ านวน 

 ไดรั้บอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. 

 การพจิารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรอง

ถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

น้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 แลว้ดว้ยความ

ระมัดระวังในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท า

ใหผู้อ่ื้นส าคัญผิด 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.kasikornasset.com/
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 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพจิารณาจากอันดับ 

ความน่าเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี โดยพจิารณาจากผล

การด าเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปน้ี 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P ค าอธบิาย 

ระดับท่ี 

น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุดท่ีจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเส่ียงต า่มากท่ีจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต า่ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

ก าหนด 

ระดับท่ี 

ต า่กว่า 

น่าลงทุน 

ต า่กว่า 

BBB 

ต า่กว่า 

BBB(tha) 

ต า่กว่า 

Baa 

ต า่กว่า 

BBB 
ความเส่ียงสูงท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียซ่ึงขึ้ นกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะ

เปล่ียนแปลง ในทิศทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น หากอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรับตัว

สูงขึ้ น อัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกใหม่กจ็ะสูงขึ้ นดว้ย ดังน้ันราคาตราสารหน้ีท่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซ้ื อขาย          

ในระดับราคาท่ีต า่ลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมท่ีมี portfolio duration ต า่กว่า 

 ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน

ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่า

กองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) เกดิ

จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวด

อุตสาหกรรม 

(3) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุนลงทุน

ในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซ่ึงหากเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 

การเมือง เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุน

ในหลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท า

ก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบาทแข็งและขาย

ท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนกอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึ้ นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดังน้ัน การป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว ซ่ึงท าไดด้งัตอ่ไปน้ี 

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจาก

การป้องกนัความเส่ียงขึ้ นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่  

 

 

ค าอธิบายความเสี่ยง  
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทนุ 

ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เกี่ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KHY24A-UI) เป็นอย่างดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KHY24A-UI จัดเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KHY24A-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ไดโ้ดยไม่จ ากดัอัตราส่วน 

จึงส่งผลใหก้องทุน KHY24A-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KHY24A-UI มกีารลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพย์ และกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

3. กองทุน KHY24A-UI เนน้ลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด ้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซ่ึงตราสาร

ดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ี

สามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได ้

4. กองทุน KHY24A-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 4 ปี 6 เดือน ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนค รบอายุ

โครงการได ้ 

 

 

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

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกีย่วกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูลของการลงทุนใน

กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KHY24A-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบไปกอ่นหนา้น้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเอง

ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต ่200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มี

เงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ีสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศัยประจ า 

 มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลัง พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 

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

                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

                                                                                 วันท่ี....................................................................... 

ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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หนังสือยินยอมรับทราบความเสีย่งจากการลงทนุ 

ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่

เกี่ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KHY24A-UI) เป็นอย่างดีแลว้ว่า 

1. กองทุน KHY24A-UI จัดเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุน KHY24A-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ไดโ้ดยไม่จ ากดัอัตราส่วน 

จึงส่งผลใหก้องทุน KHY24A-UI มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  

2. กองทุน KHY24A-UI มกีารลงทุนกระจุกตัวของหมวดอุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพย์ และกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

3. กองทุน KHY24A-UI เนน้ลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด ้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซ่ึงตราสาร

ดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ี

สามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได ้

4. กองทุน KHY24A-UI เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการประมาณ 4 ปี 6 เดือน ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนค รบอายุ

โครงการได ้

 

 

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

รับทราบว่าขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ี เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เกีย่วกบัความเส่ียง โดยขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มูลของการลงทุนใน

กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (KHY24A-UI) รวมถึงความเส่ียง และค าเตือนในการลงทุน 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ ชวน ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บทราบไปกอ่นหนา้น้ีเป็นอย่างดีแลว้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมท่ีจะผูกพนัตนเอง

ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ีปรากฏในหนังสือชี้ ชวนของบริษัทจดัการทุกประการ 

ขา้พเจา้ เป็นผูท่ี้มีเงินเป็นไป ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

A. กรณีนิติบุคคล มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต ่200 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป  หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มี

เงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ 

 

B. กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

 มีสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์หักดว้ยหน้ีสิน) ตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ีสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศัยประจ า 

 มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป 

 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ (หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงินคลัง พนัธบัตร ตัว๋เงิน หน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หลักทรัพย์ดังกล่าว) หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทุนใน

ทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป 
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                                                                                                        (ผูล้งทุน) 

                                                                                 วันท่ี....................................................................... 

ส าหรับผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน                                                                                                


