ข้อมูลทีควรทราบก่อนลงทุน
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รหัสกองทุน 613

กองทุนเปิ ดเค หุ้นยูเอส ดัชนี เอ็นดีคิว 100-A(ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล)
K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(div) : K-USXNDQ-A(div)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน K-USXNDQ จะลงทุนในกองทุน The PowerShares
QQQ Trust, Series 1 ซึงเน้นลงทุนในหุน้ ตามดัชนี Nasdaq-100 ทีซือ; ขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา
1
ความเสียงตํา /
ความซับซ้อนตํา

2

กองทุนรวม
กองทุนรวม
ตลาดเงินทีลงทุน ตลาดเงินทีลงทุน
ในต่างประเทศ
ในประเทศ
บางส่วน

3

4

5

6

7

8

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี9

กองทุนรวม
ผสม

กองทุนรวม
ตราสารทุน

กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวม
ทีลงทุนใน
สินทรัพย์
ทางเลือก

ความเสียงสูง /
ความซับซ้อนสูง

กองทุนเปิ ดเค หุ้นยูเอส ดัชนี เอ็นดีคิว 100 จะใช้ชือย่อว่า K-USXNDQ-A(div) ตัง9 แต่วนั ที 17 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

ประเภทกองทุน นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล และความเสียง
ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผล
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสียงอืนๆ

US Equity
ไม่เกินปีละ 4 ครัง; พิจารณาทุกสิน; เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- การลงทุนในหุน้ จะมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด
- กองทุนมีความเสียงจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงเพียงประเทศเดียว
- การเปลียนแปลงภายในของประเทศทีกองทุนลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนได้

ข้อมูลการซื9อขาย
วันทําการซื9อ (T)
วันทําการขายคืน (T)
มูลค่าขัน9 ตําในการซื9อ / ขายคืน
วันรับเงิ นค่าขายคืน
วันประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุน

ทุกวันทําการซือ; ขายภายในเวลา 15.30 น.
ทุกวันทําการซือ; ขายภายในเวลา 15.30 น.
500 บาท / 500 บาท
บัญชีธนาคารกสิกรไทยโอนเงินเข้าวันที T+4 เวลา 10.00 น.
วันที T+2

ค่าธรรมเนี ยม (รวมภาษี มลู ค่าเพิ มแล้ว)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื9อคืน
ค่าธรรมเนี ยมซื9อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ยกเว้น
0.15% ของมูลค่าซือ; ขาย
0.15% ของมูลค่าซือ; ขาย (เฉพาะขาเข้า)
0.5350% ต่อปีของ NAV
0.0321% ต่อปีของ NAV
0.0803% ต่อปีของ NAV
ตามจ่ายจริง

ผูล้ งทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี9ชวนได้ทีบริ ษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซื9อคืนหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ มเติ ม www.kasikornasset.com หรือ KAsset Contact Center 02-6733888
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สัดส่วนการลงทุน (% ของเงิ นลงทุน)
สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภททรัพย์สิน

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกตามอุตสาหกรรม *

1. หน่ วยลงทุน
2. เงินฝากและตราสารหนี;สถาบันการเงิน

95.24 %
4.76 %

1.
2.
3.
4.
5.

Information Technology
Consumer Discretionary
Health Care
Consumer Staples
Industrials

57.49 %
22.35 %
11.44 %
5.46 %
2.29 %

* ข้อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2560

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
K-USXNDQ-A(div)
กองทุนรวม
ดัชนี ชี9วดั
ความผันผวนของ
ผลการดําเนิ นงาน

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที 31 สิ งหาคม 2560*
% ตามช่วงเวลา
% ต่อปี
3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตัง; แต่จดั ตัง; กองทุน
3.17% 11.45% 24.62% 14.19%
N/A
N/A
19.23%
2.80%

11.02%

24.45%

14.54%

N/A

N/A

20.20%

13.45%

11.30%

10.91%

15.23%

N/A

N/A

14.32%

* วันทําการสุดท้ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วนั ทําการก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานกับกองทุนอืนทีอยู่ในประเภทเดียวกันแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(ผลตอบแทนทีมีอายุเกิ น 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี )
ประเภทกองทุนรวม
ตาม AIMC

Peer Percentile

3M

ผลการดําเนิ นงาน (%)
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
6M 1Y 3Y 5Y 10Y
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

*
*
*
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 5

3.81 10.31 20.10 12.96 12.93

7.37

8.20

9.93

9.79
9.83

*

7.35

US Equity

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 25

2.35

4.53 14.37

8.51 12.86

7.54

7.58

8.33 10.10

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 50

1.83

2.18 12.05

8.21 11.83

8.31

8.89

9.60 10.96 10.29

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 75

1.29

-0.37 10.72

7.15

9.41

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที 95

-0.79

-3.03

2.34

2.70

11.08 11.01 10.53 12.26 10.44

*
*
*

5.06

13.59 12.00 13.88 13.12 12.40

*
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลฉบับเต็มได้ท ี www.aimc.or.th
หมายเหตุ
ั
1) * คือ ผลการดําเนินงานและความผันผวนของกองทุนเปิดเค หุน้ ยูเอส ดัชนีเอ็นดีควิ 100-A(ชนิดจ่ายเงินปนผล)
2) เปอร์เซ็นต์ไทล์ท ี 1 คือ อันดับทีดีทสุี ด

ผูล้ งทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผลการดําเนิ นการในอดีตของกองทุน มิ ได้เป็ นสิ งยืนยันถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคต

หน้าที 2

หนังสือชีช1 วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
Fund ID :

ข้ อมูล ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
613
ข้ อมูลสรุปนี Bเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี Bชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสียง และเงือนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนันB ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี Bชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึงสามารถขอได้ จากผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากหนังสือชี Bชวน
ทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที Website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
B B หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื Bอหน่วยลงทุน
โดยควรลงทุนเมือเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี B เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ Bนจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ ายเงินปั นผล)
(K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(div) : K-USXNDQ-A(div))
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเน้ นลงทุนในกองทุน

ประเภทกองทุนรวมตามทีแสดงใน
ข้ อมูลทีใช้ เปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชือบริษัทจัดการกองทุนรวม

US Equity

ได้ รับอนุมัตจิ ัดตัง1 กองทุนรวมโดย

สํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
กองทุนรวมนีเ1 ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรื อ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
ชือผู้ประกัน
วันทีจดทะเบียน
อายุโครงการ

สํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ใช่

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

บลจ. กสิกรไทย จํากัด
1

ได้ รับการรับรอง CAC

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
(พิจารณาจ่ ายทุกสิน1 เดือน ก.พ./พ.ค./
ส.ค. และพ.ย.)
ความถีในการเปิ ดซือ1 ขายหน่ วยลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายรวม

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ไม่เกินปี ละ 4 ครังB โดยจ่ายอัตราส่วนไม่เกิน
100% ของกําไรสะสมหรือการเพิมขึ Bนในสินทรัพย์
สุทธิจากการดําเนินงานประจําแต่ละงวดบัญชี

ทุกวันทําการซื Bอขายหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 4.0125% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Bloomberg Ticker ของกองทุนหลัก
ขนาดกองทุน
มูลค่ าหน่ วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A(ชนิดจ่ ายเงินปั นผล)

• มุง่ หวังให้ ผลตอบแทนใกล้ เคียงกับกองทุนหลักมากทีสุด
กองทุนหลัก
• มีนโยบายลงทุนในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ทีจดทะเบียนซื Bอขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ นโยบายเชิงรับ เพือสร้ างผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนี
Nasdaq-100
ปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
• ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนลงทุน
• ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก
• ปั จจัยทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ เช่น ความมันคงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ
• การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ดัชนีชีว1 ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนี Nasdaq-100 (ตัวชี Bวัดของกองทุนหลัก) ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียง
ด้ านอัตราแลกเปลียน

ไม่กําหนด
QQQ:US
558.15 ล้ านบาท

ปั จจุบนั 0.7374% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสียงของกองทุนรวม

ทรัพย์ สินทีกองทุนรวมลงทุน
• เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน The PowerShares QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก)
เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื Bอขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes)
นโยบายป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื Bอขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
• กองทุนหลักเป็ นกองทุนอีทีเอฟ ทีลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 ทีจดทะเบียน
ซื Bอขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ นโยบายเชิงรับ (Passive
management strategy) เพือสร้ างผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนี Nasdaq-100

ไม่มี
29 มีนาคม 2556

12.6238 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
กองทุนนี Bเหมาะกับผู้ลงทุนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ คอ่ นข้ างสูงทีระดับ 6-8 และผู้ลงทุน
ควรลงทุนในกองทุนนี Bเป็ นระยะเวลาปานกลางถึงระยะเวลายาว

ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ
• ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
• ความเสียงทีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักจดทะเบียนอาจมากกว่าหรือน้ อยกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (NAV) เนืองจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนหลัก
เปลียนแปลงไปตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทีกองทุนหลักถือครองอยู่ ในขณะทีราคาของกองทุนหลัก
ในตลาดหลักทรัพย์เปลียนไปตามอุปสงค์และหรืออุปทานของตลาดในขณะนันB
• ความเสียงจากการลงทุนในประเทศเดียว (Single Country Risk)
• ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
•ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ(Repatriation Risk)เนืองจากเหตุการณ์ไม่ปกติ
• ความเสียงทีเกิดจากกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์นนๆ
ั B ได้ ในราคาทีเหมาะสม (Liquidity Risk)
• มีการป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่า 75% จึงยังคงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

คําเตือนทีสําคัญ
• เนืองจากกองทุนหลักจะลงทุนหุ้นทีจดทะเบียนซื Bอขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความเสียงจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงเพียงประเทศเดียว
ในกรณีทีเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้ อจํากัดทางด้ านกฎหมาย
ของประเทศดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้ รับเงินคืนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้
• เนืองจากกองทุนลงทุนในสหรัฐอเมริกา จึงมีความเสียงทีทางการของประเทศดังกล่าวอาจออก
มาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ ทําให้ กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ ามาในประเทศ
ซึงอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีกําหนด
• กองทุนมีความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน โดยกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสียงด้ านอัตรา
แลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที
จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐฯ พลเมืองสหรัฐฯ หรือผู้ทีมี
ถินฐานอยูใ่ นสหรัฐฯ หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐฯ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึ Bนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
ในการทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น

1 โครงการแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collection Action Coalition Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วนของประเภททรั พย์ สนิ ทีกองทุนรวมลงทุน

ผลการดําเนินงาน (%)

(1) สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีกองทุนรวมลงทุน (% ของเงินลงทุน)

US Equity

ผลการดําเนินงานย้ อนหลัง ณ วันที 30 มิ.ย. 60*
% ตามช่ วงเวลา
% ต่ อปี
51.8 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตัง1 แต่ จัดตัง1
K-USXNDQ-A (div) 3.78% 15.17% 27.06% 14.26% N.A.
N.A.
18.56%
Benchmark
3.61% 14.68% 27.07% 14.68% N.A.
N.A.
19.59%
2.08
1.46
1.01
0.56
N.A.
N.A.
0.42
Information Ratio2
ความผันผวนของ 12.03% 9.81% 10.25% 15.18% N.A.
N.A.
14.40%
ผลการดําเนินงาน
* วันทําการสุดท้ ายของเดือน หากตรงกับวันหยุดให้ ใช้ วนั ทําการก่อนหน้ า

หน่วยลงทุน : 91.73%
เงินฝาก และตราสารหนี Bสถาบันการเงิน :
8.27%
(2) ชือทรัพย์ สิน และการลงทุน
หลักทรัพย์ ทกองทุ
ี
นหลักลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)
Apple
11.60% Alphabet 'A'
Microsoft
8.22% Comcast 'A'
Amazon
7.15% Intel
Facebook 'A'
5.52% Cisco System Inc
Alphabet 'C'
4.87% Amgen
สัดส่ วนการลงทุนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%)
Information Technology
Consumer Discretionary
Health Care
Consumer Staples
Industrials

2

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมือเทียบกับความเสียง

4.28% ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั ได้ ที Website: www.kasikornasset.com
2.86%
2.46% ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปี ปฏิทนิ )
2.42%
25.00%
Fund
Benchmark
1.96%
20.00%

57.49%
22.35%
11.44%
5.46%
2.29%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

(2) ค่ าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
อัตราค่าใช้ จ่ายทังหมด
B
(Total expense ratio)

2557

0.20%

2558

2559

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

ข้ อมูลการซือ1 /ขายหน่ วยลงทุน
(3) ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
(% ต่ อปี )
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
กองทุนหลัก
29.08% 14.77% 17.91% 12.22%
ดัชนี Nasdaq-100 * 29.39% 15.03% 18.17% 12.46%
หมายเหตุ : ข้ อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560

ค่ าธรรมเนียม

ตัง1 แต่ จัดตัง1 กองทุน
6.20%
6.42%

• จํานวนเงินทุนโครงการ
2,000
ล้ านบาท
• การซือ1 หน่ วยลงทุน :
วันทําการซื Bอ
ทุกวันทําการซื Bอขายโดยซื Bอได้ ภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขันตํ
B าของการซื BอครังB แรก / ครังB ถัดไป
500
บาท
มูลค่าขันตํ
B าของการซื Bอแบบสมําเสมอ
500
บาท
• การขายคืนหน่ วยลงทุน :
วันทําการขายคืน (T)
ทุกวันทําการซื Bอขายโดยขายได้ ภายในเวลา 15.30 น.
บาท
มูลค่าขันตํ
B าของการขายคืน
500
บาท
ยอดคงเหลือขันตํ
B า
500
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้ า T+4 วันทําการ (10.00 น.)
- บัญชีธนาคารอืน นําฝากเช็ค T+4 วันทําการ
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที Website: www.kasikornasset.com
บริษัทจัดการ โทร. 0 2673 3888 และธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือโทร. 0 2888 8888

• ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
การจัดการ
ไม่เกิน
3.2100 ปั จจุบนั
0.5350
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน
0.2675 ปั จจุบนั
0.0321
นายทะเบียน
ไม่เกิน
0.3210 ปั จจุบนั
0.0803
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ 1
ไม่เกิน ตามทีจ่ายจริง ปั จจุบนั
0.0900
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
B
ไม่เกิน
4.0125 ปั จจุบนั
0.7374
1
เป็ นข้ อมูลของรอบปี บญ
ั ชีลา่ สุด
รายชือผู้จัดการกองทุน
• ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ1 ขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่เกิน
1.50
ปั จจุบนั
ยกเว้ น
ชือ-นามสกุล
วันทีเริมบริหารกองทุนนี 1
ค่าธรรมเนียมการรับซื Bอคืน
ไม่เกิน
1.50
ปั จจุบนั
0.15
ผู้จดั การกองทุน K-USXNDQ-A(div)
14 มีนาคม 2559
คุณชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื Bอคืนของกองทุน
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผล
ต้ นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ปั นผลครังB ที
1
2
3
4
5
6
ค่าธรรมเนียมการซื Bอขายหลักทรัพย์ขาเข้ า
ไม่เกิน
0.75
ปั จจุบนั
0.15
(เฉพาะเมือซื Bอหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ ากองทุน)
วันที
14 มิ.ย. 56 13 ก.ย. 56 14 มี.ค. 57 13 มิ.ย. 57 12 ก.ย. 57 12 ธ.ค. 57
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้ รับ ดังนันB ผู้ลงทุนควรพิจารณา
จํานวน
0.20
0.20
0.35
0.75
1.00
1.00
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ปั นผลครังB ที
7
8
9
10
11
12
สอบถามข้ อมูลเพิมเติม
วันที
13 มี.ค. 58 12 มิ.ย. 58 14 ก.ย. 58 14 ธ.ค. 58 14 มิ.ย. 59 14 ก.ย. 59
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
จํ
า
นวน
0.25
0.25
0.25
0.30
0.25
0.30
ทีอยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชันB 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
ปั นผลครังB ที
13
14
15
16
17
รวม
Website : www.kasikornasset.com Email : ka.customer@kasikornasset.com
วันที
14 ธ.ค. 59 14 มี.ค. 60 14 มิ.ย. 60
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติม และรับหนังสือชี Bชวน และโครงการและข้ อผูกพันได้
จํานวน
0.25
0.25
0.30
5.90
ทีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
B ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุนซึงผู้ลงทุน อาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในหนังสือชี Bชวน
• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ Bนอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Bอคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี Bชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Bมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี Bชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนันB ทังนี
B B บริษัทจัดการได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี Bชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าว ถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด

