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ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยในช่วงเวลา 12 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสู ญเสี ยเงินลงทุนจานวนมาก
KABD

เสนอขายวันที่ 3-9 สิงหาคม 2565
เป็ นกองทุนที่เสนอขายผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูท้ ี่มีเงินลงทุกรกฏาคม
นสูง (กอง AI)2564
อายุ 12 เดือน

•
• ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
• ผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ยกเว้นผูถ้ ือหน่วยที่เป็ นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย
• สับเปลี่ยนอัตโนมัติเข้ากองทุน KTSS เมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณผลตอบแทน 1.00% ต่อปี
ความเสี่ ยงกองทุน
ความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ป้องกันทั้งจานวน

อั นดับความน่ าเชื่ อ ถื อ ของ
ตราสาร/ผู้อ อก
International Rating

ตราสารที่ ล งทุ น

Moody's
เงินฝากประจา
QATAR NATIONAL BANK
เงินฝากประจา
DOHA BANK QPSC
พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง ประเทศญี่ปนุ่
ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
รวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายกองทุ น
ประมาณการผลตอบแทนที่ กองทุ นจะได้ รับโดยเฉลี่ ย
ระยะเวลาการลงทุ น (โดยประมาณ)

เค เอ บี ดี

QATAR
QATAR
JAPAN
THAILAND

Aa3
Baa1
-

S&P

ประมาณอั ตรา
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่ อ ปี )
FITCH

A
A
AA-1
F1+
BBB+ by TRIS

1.49%
1.13%
1.02%
1.65%

ประมาณการ
สั ดส่ วนการ
ผลตอบแทนที่
ลงทุ น
คาดว่ าจะได้ รับ
โดยประมาณ
(ต่ อ ปี )
19%
19%
44%
18%
100%

0.28%
0.21%
0.45%
0.30%
1.24%
0.24%
1.00%
12 เดือน

ทีม่ า : ข้อมูลจากธนาคารพาณิ ชย์และผูค้ า้ ตราสารหนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ข้อมูลตราสารที่จะลงทุน
1) ธนาคาร Qatar National Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 (1964) โดยมีรัฐบาลถือหุ้นหลัก และปัจจุบนั จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ Qatar
Exchange (QE) โดยมีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่เมือง Doha ในประเทศกาตาร์ จากการที่ธนาคารมีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ้นทาให้สถานะและความพร้อม
ด้านความมัน่ คงและเงินทุนของธนาคารอยูใ่ นระดับที่มีความน่าเชื่อถือสู ง ส่งผลให้ธนาคารสามารถกระจายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนได้มาก
ขึ้นธนาคารมีการขยายขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
2) ธนาคาร Doha Bank หรื อ DHBK เริ่ มก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และเริ่ มให้บริ การด้านธนาคารพาณิ ชย์ต้งั แต่ปี 2522 เป็ นต้นมา และมีสานักงานใหญ่
อยูท่ ี่เมือง Doha ธนาคารเน้นการให้บริ การทางการเงินแบบครบวงจรโดยมีฐานลูกค้าหลักคือกลุ่มลูกค้า Corporate ประมาณ 80% ของพอร์ต
สิ นเชื่อรวม ในขณะที่กลุ่มลูกค้ารายย่อยคิดเป็ นสัดส่วนรองลงมาที่ประมาณ 14% ธนาคารมีการขยายสาขาออกไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีพอร์ตสิ นเชื่อที่ขยายไปหลายกลุ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสิ นเชื่อภาครัฐ นอกจากเดิมที่เน้นด้านกลุ่ม corporate เป็ น
หลัก
3) พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลังประเทศญี่ปุ่น ออกโดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและธรรมาภิบาลที่สูงในทุกด้าน
ประเมินโดย World Bank รวมถึงอันดับ Credit Rating จากหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง
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4) บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างครบวงจร การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เริ่ มธุรกิจ
อาคารสานักงานให้เช่า ต่อมาในปี 2545 บริ ษทั ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดาเนินธุรกิจ โดยขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็ นผูพ้ ฒั นาที่อ ยู่
อาศัย อีกทั้งยังมีแผนขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจโรงแรม และ serviced apartment ที่จะเป็ นแหล่งรายได้ที่จะสามารถรับรู ้ได้ต่อเนื่อง ส่งเสริ มการ
เติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยสภาพคล่องยังสามารถบริ หารจัดการได้ แต่ระดับหนี้สินยังอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแผนการลงทุน
ทั้งในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ
1) บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรื อสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ โดย
บริ ษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่สานักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ภายใต้กรอบ
การลงทุนของ บลจ.กรุ งไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริ ษทั จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสู งสุ ดที่ระบุไว้ในรายละเอียด
โครงการ
3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรื อ บริ ษทั จัดการอาจไม่
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทาการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน

