Fund ID : D10

IPO : 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

หนังสือชีช วนส่ วนสรุปข้ อมูลสําคัญ

ข้ อมูล ณ วันที5 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข้ อมูลสรุ ปนี เป็ นส่วนหนึง5 ของหนังสือชี ชวน ซึง5 เป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกี5ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี5ยง และเงื5อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึง5 สามารถขอได้ จากผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากหนังสือชี ชวนที5บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมยื5นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที5 website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
  หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุน
เมื5อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี  เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ นจากการลงทุนดังกล่าวได้

ประเภทกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวม
ตามที6แสดงในข้ อมูลที6ใช้
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื6อบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ความถี6ในการเปิ ดซือ ขายหน่ วย
ลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายรวม

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีไ ทย 32 เดือน A
K Thai Fixed Income 32 Months A Fund : KTF32MA
กองทุนรวมตราสารหนี 
ได้ รับอนุมัตจิ ัดตัง กองทุนรวมโดย

สํานักงาน ก.ล.ต.

บลจ. กสิกรไทย จํากัด
1
ได้ รับการรับรอง CAC
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ไม่จ่าย
เสนอขายครัง เดียวในช่วงเปิ ดเสนอขายครัง แรก
(IPO)
ไม่เกิน 1.20% ของจํานวนเงินที5ได้ รับจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
กองทุนรวมนีเ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรื อ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรื อไม่
ชื6อผู้ประกัน
วันที6จดทะเบียน
อายุโครงการ

สํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ใช่
ไม่มี
22 กุมภาพันธ์ 2560
(อาจเปลี5ยนแปลงได้ )
ประมาณ 2 ปี 8 เดือน โดยไม่ตํ5า
กว่า 2 ปี 7 เดือน และไม่เกิน
2 ปี 9 เดือน

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี6ยงของกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

• ทรัพย์ สินที6กองทุนรวมลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี5ยวข้ องกับตราสารแห่งหนี  และ
หรือเงินฝากของสถาบันการเงิน รวมทังอาจลงทุ

นในหรือมีไว้ ซงึ5 หลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื5นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื5 ตามที5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดหรือเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที5มีลกั ษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes)

การลงทุนในกองทุนนี เหมาะกับเงินลงทุนส่วนทีผ5 ้ ลู งทุนยอมรับความเสี5ยงจาก
การขาดทุนได้ ตํ5าถึงปานกลาง และสามารถนํามาลงทุนในกองทุนได้ เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี 8 เดือน

• กลยุทธ์ ในการบริ หารกองทุนรวม
กองทุนนี จะลงทุนครัง เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที5ลงทุนไว้ จนครบอายุโครงการ
ของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
• ปั จจัยที6ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
 กรณีที5ผ้ อู อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบี ยตามกําหนด
ระยะเวลา
 ตราสารหนี ทีก5 องทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื5อถือจนตํ5ากว่า
อันดับที5สามารถลงทุนได้
1

ปั จจัยความเสี6ยงที6สาํ คัญ
 ความเสี5ยงที5เกิดจากการผิดนัดชําระหนี เงินต้ นและดอกเบี ยของผู้ออกตรา
สาร (Credit Risk)
 ความเสี5ยงที5เกิดจากคูส่ ญ
ั ญาในการทําธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตาม
ภาระผูกพันเมื5อครบกําหนดเวลา (Counterparty Risk)
 ความเสี5ยงที5เกิดจากกองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนันๆ
 ได้ ในราคาที5
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร (Liquidity Risk)
 การเปลี5ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Risk)
 ความเสีย5 งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ค่ าธรรมเนียม

คําเตือนที6สาํ คัญ

• ค่ าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของจํานวนเงินที6
ได้ รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุน)
การจัดการ
ไม่เกิน 1.00%
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.05%
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.10%
อื5นๆ
ตามจริ ง
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง หมด
ไม่ เกิน 1.20%
• ค่ าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าหน่ วย
ลงทุน)
ค่าธรรมเนียมขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี5ยนหน่วยลงทุน ไม่มี

 กรณีที5กองทุนไม่ได้ รับเงินต้ นและผลตอบแทนตามที5คาดหมายไว้ ซึง5 เป็ น
ความเสี5ยงที5เกิดจากความมัน5 คงของผู้ออกตราสาร กองทุนจะได้ รับ
ดอกเบี ยและเงินต้ น ตราบเท่าทีผ5 ้ อู อกตราสารมีความสามารถในการชําระ
หนี 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที5ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน ผู้ลงทุนควร
พิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
สอบถามข้ อมูลเพิ6มเติม
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ทีอ5 ยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ5มเติม และรับหนังสือชี ชวน และโครงการและ
ข้ อผูกพันได้ ที5บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ข้ อมูลเพิ6มเติมที6ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนควรทราบ
• หากผู้ถือหน่วยลงทุนปรับสมุดบัญชีกองทุนระหว่างการลงทุนจะพบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สูงกว่าหรือตํ5ากว่ามูลค่าทีต5 ราไว้ ของหน่วย
ลงทุน (10 บาท) อย่างไรก็ตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที5ปรากฏเป็ น
การคํานวณจากราคาตลาด (Mark to Market) ซึง5 ไม่ใช่ราคาที5ลกู ค้ า
จะได้ รับจริงเมื5อครบอายุโครงการ

รายชื6อผู้จัดการกองทุน
นายฐานันดร โชลิตกุล
ผู้จดั การกองทุน
วันที5เริ5มบริหารกองทุน : 22 กุมภาพันธ์ 2560

 เมื5อลงทุนในกองทุนนี แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนไปจน
ครบอายุโครงการ อัตราผลตอบแทนทีผ5 ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับเกิดจาก
การลงทุนที5กําหนดระยะเวลาแน่นอนไว้ ดังนัน แม้ มีการปรับขึ นอัตรา
ดอกเบี ยก่อนที5กองทุนจะครบอายุ กองทุนก็จะไม่สามารถไปลงทุนในตรา
สารทีใ5 ห้ ผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียโอกาสใน
การลงทุนในตราสารดังกล่าว ในทางตรงกันข้ าม กรณีที5มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี ย ก็ไม่ได้ ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนที5ลดลง
 กองทุนสงวนสิทธิทจี5 ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื5อ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที5มีถิ5น
ฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง5 โดยปกติมีถิ5นที5อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง5 จัดให้
มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
ข้ อมูลการซือ ขายหน่ วยลงทุน
•

จํานวนเงินทุนของโครงการ
4,000 ล้ านบาท และเพิ5มได้ ไม่เกิน 600 ล้ านบาท

• การซื อหน่วยลงทุน :
 วันทําการซื อ
 มูลค่าขันตํ
 า5 ของการซื อ

14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
500 บาท

• การขายคืนหน่วยลงทุน :
 วันทําการขายคืน
- บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทกุ 6 เดือน
โดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้ าบัญชีเงินฝากตามที5ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในวันที5เปิ ดบัญชีกองทุน ซึง5 จะประกาศวัน
ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
- ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ ายซึง5 จะประกอบด้ วยเงินต้ นและ
ผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ของกองทุนต้ นทางไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามที5ระบุไว้
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางที5ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ คํานวณโดยใช้ ราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนต้ นทาง
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
 วนั ถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที5
บริษัทจัดการประกาศ หรือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทํา
การนับจากวันถัดจากวันที5จดทะเบียนกองทุน
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้ ที5
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที5หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที5 โทร. 0 2888 8888

ข้ อมูลอื6นๆ
การประมาณการอัตราการรับซือ คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื5อสิ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้ อยละ 2.10 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ5มแรก ซึง5 คํานวณจากการ
ลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 2 ปี 8 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที5จะลงทุนดังนี 

ตราสารที6ลงทุน*

อันดับความ
น่ าเชื6อถือของ
ผู้ออกตราสาร**

สัดส่ วน
การลงทุน
โดยประมาณ*

ประมาณการ
ผลตอบแทนที6
กองทุนจะ
ได้ รับ
ในรูปเงินบาท
(ต่ อปี )

2.57%

20.00%

0.51%

2.24%
2.20%
2.15%

20.00%
20.00%
20.00%

0.45%
0.44%
0.43%

2.35%

20.00%

0.47%

100.00%

2.30%
(0.20%)
2.10%

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่ อปี )***

หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน),
A-/Fitch
ประเทศไทย
หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย
A/TRIS
หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท นํ าตาลมิตรผล จํากัด, ประเทศไทย
A+/TRIS
หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท อีซี5 บาย จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย
AA+/Fitch
หุ้นกู้ที5ออกโดยบริษัท ภัทรลิสซิ5ง จํากัด (มหาชน),
A-/TRIS
ประเทศไทย
รวม
ประมาณการค่าใช้ จา่ ยกองทุน (ถ้ ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที5ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับเมื5อรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

* ตราสารที5ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรื อประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี5ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี5ยนแปลงหรื อเป็ นไปตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื5นแทน และ/หรื อเพิ5มเติมจากตราสารที5ระบุไว้ ข้างต้ น ซึง5 ตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ กรอบการลงทุนของ บลจ.
กสิกรไทย จํากัด อย่างไรก็ตาม กรณีที5ไม่สามารถหาตราสารที5จะลงทุนตามที5แจ้ งไว้ ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนตามอัตราทีป5 ระมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื5อถือที5แสดงข้ างต้ น เป็ นเพียงหนึง5 ในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื5อถือที5บริ ษัทจัดการจะใช้ ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้ อมูลจากอัตราผลตอบแทนที5เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรื อจากผู้ขาย ณ วันที5 7 กุมภาพันธ์ 2560
**** ค่าใช้ จ่ายของกองทุนสามารถเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที5ระบุไว้ ในโครงการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
 ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย5 งจากการลงทุนซึง5 ผู้ลงทุน อาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จํานวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรื ออาจได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที5กําหนดไว้ ในหนังสือชี ชวน
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสือชี ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที5เสนอขายนัน ทังนี
  บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที5
7 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรั บรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอ6 นื สําคัญผิด

หนังสือแจ้ งความประสงค์
(ให้ นําเงินค่ ารับซือ คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซือ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม)
ข้ าพเจ้ า ............................................................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน................................................................................................(“กองทุนต้ นทาง”)
ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเลขที…
5 ……………………………………………………………………………………….
มีความประสงค์จะให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด (“บริ ษัท”) นําเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติในงวดสุดท้ ายของกองทุนต้ นทางไปซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที5ข้าพเจ้ าแจ้ งความประสงค์ไว้
ดังต่อไปนี  (โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)
 กองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน

เลขที5บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………

 กองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสัน เลขที5บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………
 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร ะยะสัน เลขที5บญ
ั ชีกองทุน ………………………………………………
โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า บริ ษัทจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้ นทางไปซื อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางตามที5ข้าพเจ้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที5ข้าพเจ้ าจะได้ รับ จะคํานวณ
โดยใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้ นทาง
ข้ าพเจ้ าได้ ศกึ ษาทําความเข้ าใจข้ อมูลในหนังสือชี ชวนของกองทุนต้ นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี5ยงของ
กองทุนต้ นทางและกองทุนปลายทางแล้ ว

ลงชื5อ .......................................................... ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที5 .................................................
หมายเหตุ

หากท่านต้ องการเปลีย5 นแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรื อ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279

สําหรับเจ้ าหน้ าที6
ผู้รับ .................................................
ผู้ตรวจสอบข้ อมูล .........................................
วันที5 .................................................
วันที5 ...........................................................
-เอกสารฉบับนี มีไว้ สาํ หรับผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพื5อแนบกับใบคําสัง5 ซื อหน่วยลงทุน-

