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หามขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนรวมที่เสนอขายสําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญพิเศษเทานั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน

ประเภท : กองทุนรวมตราสารหนี,้ กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉล่ีย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้ กองทุน Credit Suisse (Lux) 
Supply Chain Finance Fund (Class IB25 USD) (กองทุนหลัก) จดทะเบียนใน Luxembourg ซ่ึงอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของ Luxembourg และจัดเปน Societe 
d’Investissement a Capital Variable(SICAV) ที่มีลักษณะเปน Specialised Investment Funds บริหารและจัดการโดย Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF (Company) และ 
Credit Suisse Asset Management (Fund Management) 
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Miscellaneous

วันที่จดทะเบียนกองทุน 02/09/2562

ทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 849,013,041.16 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 10.1613 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน)

ดัชนีช้ีวัด

Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund Total Return 
Index (USD)

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

-

มูลคาข้ันตํ่าในการส่ังซ้ือครั้งแรก

500,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการส่ังซ้ือครั้งถัดไป

-

วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซ้ือขาย โดยตองสงคําส่ังลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
กอนวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15:30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+3 (โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ)

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดต้ังกองทุน

กองทุน 0.39 0.72 1.10 - - - - 1.61

ตัวชี้วัด -1.80 -0.48 5.06 - - - - 4.29

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดต้ังกองทุน

กองทุน 0.17 0.31 0.30 - - - - 0.26

ตัวชี้วัด 5.25 6.12 5.99 - - - - 5.17

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8+ หมายถึง กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

กองทุนเปดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารน้ีมิใชหนังสือช้ีชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th
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ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุน

ความเสี่ยงทางตลาด

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนา
เชื่อถือ และตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่
สามารถลงทุนได

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากกฏเกณฑขอบังคับและขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับ
ประเทศ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.428)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

*เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (%ของ NAV)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.1)

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.1)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund 96.88

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ช่ือ Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund

นโยบาย กองทุนรวมพยายามที่จะลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนที่ม่ันคงและไมมีคาความสัมพันธกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ผานการลงทุนใน
ลูกหนี้การคาที่ไดรับการยืนยันจากผูซื้อ (Buyer-Confirmed Receivables) (เชน “Supply Chain Finance”) ในทุกสกุลเงิน
กองทุนจะพยายามที่จะมุงเนนลงทุนในตราสารประเภทลูกหน้ีการคาที่เสนอขายในตลาดแรก (อาจอยูภายใตการจัดการที่เรียกวา 
Warehousing agreement ตามที่อธิบายไวดานลางหรือไมก็ได) หรือเสนอขายในตลาดรอง ไดแก ตราสารที่ไมระบุอัตราดอกเบ้ีย 
(zero coupon global notes) ซ่ึงเปนราคาซื้อลด (discount) ที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งข้ึนมาเพื่อระดมทุน (special 
purpose vehicle (SPV)) ซึ่งโดยทั่วไปมีอายุตราสารนอยกวาหน่ึงปที่มีลูกหนี้การคาที่ไดรับการยืนยันจากผูซื้อ (Buyer-
Confirmed Receivables) เปนหลักประกัน กองทุนสามารถที่จะซื้อตราสารทางการเงินเหลาน้ี ผาน Warehousing 
arrangement เพียงที่เดียวหรือหลายแหง ที่จัดตั้งข้ึนก็ได เพื่อเขาซื้อตราสารทางการเงินจากผูจัดจําหนายตราสารทางการเงิน ที่
แตงตั้งโดยผูออกตราสาร ซ่ึงตามขอกําหนดของการจัดการ Warehousing arrangement เหลานั้น กองทุนมีหนาที่ในการซื้อตรา
สารทางการเงินที่ออกโดยผูออกตราสารเปนครั้งคราวภายใตขอกําหนด ดังนี้ (i) ระดับความเพียงพอของเงินสดในกองทุน และ (ii) 
ตามกฎเกณฑของการกระจายความเส่ียงของกองทุน ตามที่อธิบายไวในหนังสือช้ีชวนกองทุนหลัก ภายใตหัวขอ “กฎการกระจาย
ความเส่ียง” ดังน้ัน ผูจัดการกองทุนจะไมใชดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุน ในชวงที่เขาซ้ือตราสาร และ ตลอดชวงเวลาของการลง
ทุน เน่ืองจาก การเขาซ้ือตราสารผาน Warehouse facility arrangement ตองสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไว โดยผูจัดการลงทุน 
(โดยเฉพาะการรับประกันความเส่ียงดานเครดิตในตราสาร) ในสถานการณที่จําเปน กองทุนอาจลงทุนในเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสด (เชน commercial paper) ตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาครบกําหนดนอยกวาหน่ึงป รวมถึงตราสารตลาดเงินหรือกองทุนตลาด
เงิน ไดถึง 100% ของสินทรัพยสุทธิ ซึ่งสถานการณดังกลาวอาจเกิดจากจํานวนตราสารไมเพียงพอตอการลงทุน หรืออื่นๆ กองทุน
อาจถือสินทรัพยสภาพคลองในสกุลเงินอื่นๆ ซ่ึงการลงทุนใดๆ ที่อยูในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินอางอิงจะถูกปองกันความ
เสี่ยงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอางอิง กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือปองกันความเส่ียงหรือเพ่ือการบริ
หารพอรตโฟลิโอของกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ

Class & 
currency

IB25 & USD

ISIN Code LU1598747704

Bloomberg 
Ticker

CSSIB25 LX

website https://www.credit-suisse.com/lu/en.html

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังของกลุม Fund of Property fund -Thai and Foreign ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เปอรเซ็นตไทล
ผลการดําเนินงาน (%)

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป

เปอรเซ็นตไทล
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป

*ผลการดําเนินงาน / ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

กองทุนเปดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ ฟนด หามขายผูลงทุนรายยอย
KTAM Supply Chain Finance Fund Not for Retail Investors 

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารน้ีมิใชหนังสือช้ีชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th


